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المقدمة 

: الحمد هلل  والصالة والسالم عمى رسول اهلل، وعمى آلو وصحبو ومن وااله، أما بعد

ال يخفى عمى كل ذي ُلبِّ ما نممسو في الوقت الحاضر من انتعاشة عممية؛ تشمل مجاالت متعددة، 
عمى رأسيا عمم الحديث النبوي الشريف، فيو ِعْمُم تيرع لو النفوس، ِعْمُم يغبطنا عميو المستشرقون الغربيون؛ 

ألنو صان لممسممين تراثًا أخذه كل جيل عن سابقو؛ وفق ضوابط وقواعد محكمة رصينة تنمُّ عن عبقرية 
عممائنا األكابر؛ فالطريق ناخ لو أبو زرعة وأبو حاتم والخطيب، وكابده أحمد والُبخاري والذىبي وابن حجر 

. وابن رجب وابن عبد اليادي، والقى ألجمو الدار قطني وابن تيمية وابن كثير أصنافًا من األذى والّضر

ىذا، وقد . فحري بنا طويمبوا ىذا العمم أن نعرف قدر أنفسنا ونتحقق قدر الثقل المنوط بنا لمنيوض بو
حررت قواعد التصحيح والتضعيف، وُعرف الغث من السمين واستبان الصبح لذي عينين، أال أن ىناك ِمن 

الجرح النسبي "القواعد اليامة لم ُيذكر إال عرضًا دون إطالة في بيانيا وتفصيل حيثياتيا، وِمن ىذه القواعد 
ِمن أجل ىذا وددت أن أزيح المثام عن الرواة الذين جرحوا جرحًا نسبيًا من خرَّج ليم الُبخاري " لبعض الرواة

التَّجريح الّنسبي في بعض األمكنة دون بعض ممن َخرََّج لَيم : "في جامعو، فكانت ىذه الوريقات تحت عنوان
. واشتمل عمى تمييد ومبحثين وخاتمة".  البخاري في صحيحو

. أىمية صحيح البخاري: المطمب األول:  وفيو ثالثة مطالبالتَّمييد

. أسباب تّضعيف الراوي أو توثيقو في بمد دون بمد: المطمب الثاني

.   المقصود بالّتجريح النِّسبّي وعالقتو بعمم العمل: المطمب الثالث

: وفيو مطمبان. َمن ُضعف في روايتو في بمد دون بمد ممن َخرََّج لو الُبخاري في صحيحو: المبحث األول

. من حدَّث في َمكان لم تكْن معو فيو كتبو، وحدَّث في مكان آخر من كتبو: المطمب األول

. َمن سمع في مكان من شيخ فمم يضبط عنو، وسمع منو في موضع آخر فضبط: المطمب الثاني

. من ُضعف إذا حدَّث عن أىل إقميم دون إقميم، ممن خرَّج لو الُبخاري في الصحيح: المبحث الثاني

. َمن حدَّث عن أىل ِمصر أو إقميم فحفظوا حديثو، وحدَّث عن غيره فمم يحفظ: المطمب األول: وفيو مطمبان

. َمن حدَّث عن أىل مصر أو إقميم فحفظوا، وحدَّث عنو غيرىم، فمم يقيموا حديثو: المطمب الثاني

وىذا الجيد وعمى اهلل التكالن . ثم الخاتمة، وتمييا فيرس المصادر والمراجع

التمييد 

: أىمََّية صحيح الُبخاري: المطمب األول
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 ال شك عند كل ذي عقل، ودين أنَّ عمم الحديث من أىم العموم الشَّرعية، فالجامع لو، العارف 
بأصولو قد جمع كلِّ العموم ورشد واىتدى، والفاقد لو، المعرض عنو قد ضلَّ وغوى، ولم يزْد نفسو إال الوبال، 
والتخَّسير، وىو أساس لكل العموم، فما من عالم في فنٍّ من فنون العمم إالَّ ويجب عميو أْن يتعّمم ىذا العمم، 

، اإلمام الُبخاري رحمو اهلل حتَّى يميَّز بو بين الصَّحيح والضعيف، ومن أبرز من عني بأحاديث رسول اهلل 
الذي ُيعد أصح ُكتب السُّنة، بْل إنَّو أصحُّ كتاب بعد كتاب اهلل عزَّ وجل، " الجامع الصحيح"فألَّف كتاب 

، وقد أراد الُبخاري أْن يكون كتابو ِكتاب ِدراية؛ وموضوعو األحاديث المسندة المرفوعة إلى رسول اهلل 
باإلضافة إلى أنو كتاب رواية، ومن أجل ذلك اتَّبع طريقة تميز بيا عن اإلمام مسمم في صحيحو، وذلك 

يرادىا تحت أبواب وألىمَّية صحيح الُبخاري لقي عناية من العمماء في مختمف . بتقطيع األحاديث وتفريعيا وا 
.    (1)العصور، ما لم يمقو ُمَصنٌَّف قبمو أو بعده

المطمب الثاني 

 أسباب تضعيف الراوي أو توثيقو في بمد دون بمد

إن طبيعة الطمب لمحديث جعمت الكثير ِمن الرواة يرحمون ِمن بالدىم ويتنقمون بين األمصار إاّل أن 
واة، مما أدى إلى ضعف الرَّاوي ضعفًا مقيدًا وليس مطمقًا في  ىذا كان لو أثره السَّمبي والنِّسبّي عمى بعض الرَّ
روايتو في بمد معين أو عن أىل بمد معين ، أو تّضعيفو ِمن جية رواية أىل بمٍد عنو ، مما يترتب عمى ذلك 

اختالف درجات أحاديث الشيخ ، فأحاديثو في منطقة معينة تكون صحيحة ، وفي أخرى ضعيفة أو فييا 
 :وىذا يعود إلى أسباب متعددة، يمكن إجماليا وتقسيميا كاآلتي. مقال

 .فقد يكون الرَّاوي ضعيفًا بالنسبة لبمد معين. أسباب تعود إلى الرَّاوي نفسو: أوالً 

إما لكونو لم يحفظ عن أىل ىذه البمد؛ ِلِقمِّة ُمْكِثو عندىم فقد ال يطيل اإلقامة مما ال يجعمو يضبط ما  (أ) 
 (.2)حفظو ، أو لكونو سمع منيم بعدما كبر

أو يكون قد رحل إلى تمك البالد دون أْن يحضر كتبو معو، أو لفقدىا أثناء سفره ، أو لكونو جاء ِمن  (ب)
 .أجل زيارة أو تجارة 

 .أو بسبب انشغالو بأمر من األمور كأن يتولى القضاء ، أو منصبًا إداريًا عندىم، أو ألّسباب أخرى  (ج)

 . (3)أو يضعف عن أىل بمد ألسباب خفية  (د)

 .أسباب تعود إلى اآلخذين عنو : ثانيًا 
                                                           

 بتصرف (72/ ص)محمد محب الدين الوزير / ينظر خصائص أىل الحديث والسنة (1)

(. 1/499)، مصطمحات الجرح والتعديل المتعارضة لجمال المطيري  (108/ص)انظر الجرح والتعديل، إلبراىيم الالحم  (2)
( . 128/ص)انظر دراسات في الجرح والتعديل ، لألعظمي  (3)
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. فقد يكون تضعيف الرَّاوي في بمد معين؛ ليس ألنو ضعيف بحد ذاتو بل ألّن الضَّعف ِمن اآلخذين عنو
فيؤثر ذلك في الحكم عمى ما رووه عنو بما يجرح الّراوي جرحًا نّسبيًا ِمن قبل اآلخذين عنو وىذا يعود 

 :لألّسباب التالية

كونيم لم يحفظوا عنو ؛ لقمة مكثو عندىم ، أو لعدم إحضار كتبو أو لفقدىا أو لكونيم ضعفاء في  (أ)
 .أنفسيم

 .عدم إفادتيم منو حال ُمْكِثو عندىم النشغاليم بأمور أخرى عنو (ب)

أن التمميذ قد يمتقي بالشيخ في مكان معين فيسمع منو بعض األحاديث ، ولكنو ال يتقنيا كما ينبغي،  (ج)
ومع ذلك يحدث عنو فترة من الزمن عمى تمك الحالة؛ ثم يمتقي بالشيخ مرة ثانية في مكان آخر؛ فيسمع منو 
تمك األحاديث؛ فيصحح لو األوىام التي وقعت لو في السماع األول، وعميو فأحاديثو في المكان األول أقل 

 .(1)درجة من األحاديث في المكان الثاني لمعمة السابقة ، وقد أشار إلى شيء من ذلك الحافظ ابن رجب

فمن كان من الّرواة ىذا حالو كان الطعن في حقو مقيدًا، واحتاج األمر إلى تتبع حال الّراوي وأقوال 
النُّقاد فيو، والتماس التفسير لمجرح ِمن أقوال سائر النُّقاد، إلنزال كل من الجرح والتوثيق مكانو وإلنصاف 

ذا حدَّث عن غيرىم ِمن  الرَّاوي؛ فإذا لم يتقن حديث أىل بمد، أو ضاع أصمو عنيم ُضّعف فيما روى عنيم، وا 
ن كان  أىل بمده؛ أو ممن أتقن حديثيم، أو ممن اعتمد أصمو في التحديث عنيم وثق في ذلك؛ فالّراوي وا 
نما يرد ما أخطأ فيو، ويقبل منو ما ضبط  يخطئ في شيء، ال ُيقضى عميو بالضعف في كل ما روى، وا 

 .وأتقن حفظو

المطمب الثالث 

 المقصود بالتجريح النسبي وعالقتو بعمم العمل

واية، لكْن ثمَّة حاالت ُتَضّعف فييا بعض  ىناك طائفة من الّرواة ُنعتوا بالوثاقة، والتَّثبيت في الرَّ
رواياتيم عدواًل عن األصل، واستثناء ِمن القاعدة الكمَّية، وىذا ما يصطمح عميو عند عمماء ىذا الفّن 

، فمن ىؤالء َمن ُيضّعف في روايتو عن شيوخ معينين، أو في رواية أىل بمد مخصوص، بالّتضعيف النِّسبي
أي أن ضعف الرَّاوي مقيٌد بشيء معين وليس . أو في مكان خاص أو وقت خاص أو حالة مخصوصة

. مطمقًا 

                                                           
(. 257/ص)عمر عمي / التأسيس في فن دراسة األسانيد د: ىمام سعيد، وانظر / د/ ت (2/767)شرح عمل الترمذي  (1)
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فُيذكر الرَّاوي بالجرح بالنِّسبة لشيء معين ِمن شيخ، أو طائفة، أو ِروْاية في بمٍد دْوَن بمد، أو نحو 
حيث أّنو قد يتطمب الحكم عمى الرَّاوي . (1)ذلك، فيكون قادحًا فيو بالنسبة إلى ذلك الشيء المعين دون غيره

تفصيل القول فيو، بسبب اختالف حالو في الزَّمان أو المكان أو الّشيوخ أو غير ذلك ، فيعطي الناقد بعد 
دراسة وافية بجميع حاالت الراوي حكمو عميو، مفصاًل القول فيو، فما ىو فيو قوي يصفو بذلك وما ىو فيو 

. بضده يصفو بذلك أيضاً 

فالرَّاوي قد يكون ضعيفًا سيء الحفظ، لكنو يرزق في بعض شيوخو طول مالزمة فيكون قويًا فيو، وقد 
يكون ثقة لكنو في بعض شيوخو يعرض لو ما يضعف فيو بسببو، كأن يكون أخذ منو وىو صغير، أو لقيو 

أي يمكن أن يكون : والمسألة في ىذا نسبية. مرة واحده فأخذ عنو، ولم يحكم ذلك ، أو ضاع ما كتبو عنو
الراوي ضعيفًا ولكنو في بعض شيوخو أشد ضعفًا، أو ثقة لكنو في بعض شيوخو أقوى منو في غيره، مع 

 . ثقتو في الكل

وقد يوثق الراوي في روايتو عن أىل بمد، لكونو حفظ عنيم، ويضعف في روايتو عن أىل بمد آخر، 
لكونو لم يحفظ عنيم، إما لقمة ُمْكِثو عندىم، أو لكونو سمع منيم بعد ما كبر، أو ألسباب أخرى، وربما 

واة في بمد فيضبط حديثو، ويضبطو  استثنوا ِمن التَّوثيق أو التَّضعيف بعض شيوخو، وقد يحدُّث بعض الرِّ
وقد . أىل ذلك البمد عنو، ثم يحدث في بمد آخر فيقع في حديثو أوىام، إما بسببو، أو بسبب اآلخذين عنو

وعمم العمل يستند عمى عمم الجرح والتَّعديل . (2)يوثق الراوي إذا حدث ِمن كتابو ويضعف إذا حدَّث ِمن حفظو
في التَّعرف عمى أخطاء الّرواة وأوىاميم وذلك بمقارنة رواياتيم، واعتبار مراتبيم في الضبط واإلتقان لترجيح 

السَّبيل إلى معرفة عمة : "(3)وفي ىذا يقول اإلمام الخطيب البغدادي، ما اختمفوا فيو، أو لقبول ما تفردوا بو
. ومنزلتيم في اإلتقان، الحديث أن يجمعوا بين طرقو وينظر في اختالف رواتو ويعتبر بمكانيم في الحفظ

إن عمم الجرح والتعديل نقد أولي سيل ميسور ييتم بالقوادح الظاىرة كالضَّعف، والجيالة، : وعميو نقول
إذ ىو عمم ييتم بمتابعة . وأدق، أمَّا عمم العمل فيو نقد ثانوي أعمى من سابقو. وكثرة الخطأ والفسق، والغفمة

وينقد رواياتيم رواية رواية ، بل ُيالحقيم في حّميم وترحاليم ، وال يقنع بالحكم العام عمييم ، الثقات ورواياتيم 
فميمة العمل تبدأ من حيث انتيى عمم الجرح والتعديل فإذا حكم . حتى ُتعرف موافقات ىذه الرواية ومخالفاتيا 

.  (4)عمم الجرح والتعديل عمى أحد الرواة بأنو ثقة يبدأ عمم العمل بمتابعة ىذا الثقة ودراسة رواياتو 

                                                           
، منيج اإلمام أحمد في التعميل ، وأثره في الجرح والتعديل ، ألبي بكر  (29/ص)مصطمح الحديث البن عثيمين : انظر  (1)

( . 84/ص)، مباحث في عمم الجرح والتعديل ، لقاسم بن سعد  (635/ص)بن الطيب كافي 
(. 112 ، 108 ، 100/ص)الجرح والتعديل إلبراىيم الالحم : انظر  (2)
. محمود الطحان/ د/ ت  (2/295)الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع  (3)
عبد الكريم / الوىم في روايات مختمفي األمصار د،  (1/25)ىمام سعيد / قسم الدراسة د/ شرح عمل الترمذي : انظر  (4)

( . 73، 69/ص )الوريكات 
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ونجد في كتب العمل كثيرًا من األحاديث المعّمة بسبب أمور ظاىرة كانقطاع في السَّند، أو جرح في 
ومن المعموم أن البحث في عدالة الرواة وضبطيم من اختصاص عمم ، الرَّاوي مما يتعمق بعدالتو أو ضبطو

وىنا نمفت انتباه الباحثين إلى مادة ىامة في الكالم عمى الّرواة، ال نجدىا ضمن مصادرىا ، الجرح والتَّعديل
نما نجدىا ضمن كتب العمل لذا ينبغي االعتناء باستخراج ىذه المواد ، المعيودة من كتب الجرح والتعديل، وا 

ومن ىنا ندرك التَّكامل بين ىذين العممين، ومن ثم . وتصنيفيا وترتيبيا لتوظف في الحكم الشامل عمى الرواة
ال يمكن االستغناء بأحدىما عن اآلخر، وعميو فال يمكن الحكم عمى الّرواة أو األحاديث حكمًا سميمًا، وشاماًل 

.  (1)إال بتطبيق ىذين العممين تطبيقًا صحيحاً 

وما التَّجريح النِّسبي الذي ىو مجال بحثي إال دليل قوي عمى مدى االرتباط الوثيق بين عممي الجرح 
ال نجمل ، إذ بالنظر إلى بعض األحاديث المعّمة لبعض الّرواة بسبب جرحيم جرحًا نسبياً ، والّتعديل؛ والعمل

الحكم فييم لوجود حديث، أو أكثر فيو عمة بسبب ىذا الّراوي مع أّنو في أصمو ثقة، فيكون من اإلنصاف في 
نما نفّصل القول ، حقو أن يّضعف في ذلك الحديث دون غيره إذ ىو ليس بضعيف مطمقًا، وال بثقة مطمقًا، وا 

فيو؛ ألنَّ وقوع الرَّاوي في الخطأ والوىم مما يجعل الحديث معاًل بذلك لو أسباب دفعت الرَّاوي الثقة لموقوع في 
:  مما يترتب عمى ذلك جرحو جرحًا نسبيًا مقدرًا ومن ىذه األسباب" العمَّة النِّسبية"

اعتماد الراوي عمى التحديث من الكتاب، فإذا صار إلى بمد آخر ليس معو كتاب فحدث من حفظو وقع : أوالً 
.  أو فقده لكتبو إما بالسرقة أو اليدم أو الغرق أو الحرق، في الخطأ والوىم

.  سوء الحفظ الطَّارئ عمى الرَّاوي كاالختالط، والتَّغير، والتَّمقين :  ثانياً 

.  االنشغال بالمناصب كتوليو القضاء :  ثالثاً 

مّما ينتج عنو عمة في الحديث ال يمكن ، وىذه األسباب تؤثر عمى روايات الّراوي سندًا ومتنًا 
 )إال بعد ُدْربو وروية وتأمُّل، بعدئذ يتوصل الباحث إلى أنَّ السَّبب في وقوع العّمة ، ىو ، اكتشافيا ألّول وىمة

والبد لمباحث من اتباع وسائل تعينو عمى تمييز تحديث الرَّاوي لمحديث ىل من ، لذلك الرَّاوي، (الجرح النِّسبي 
حفظو أْم من كتابو السيما في الّرواة الذين ضعفوا في حال تحديثيم من حفظيم دون كتبيم؟؟ فقد يحتاج إلى 

.  أو أحاديثيم وتعظم الحاجة عند االختالف والترجيح ، الحكم عمى بعض الّرواة ممن وصفوا بذلك 

 

 

 

                                                           
( . 581 – 275/ص) في ، أبو بكر الطيب . د / ، منيج اإلمام أحمد في التعميل وأثره في الجرح والتعديل : انظر  (1)
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المبحث األول 

:  من ٌضعف في روايتو في بمد دون بمد ممن خرج لو البخاري في صحيحو
 :من حدَّث في مكان لم تكن معو فيو كتبو وحدَّث في مكان آخر من كتبو: المطمب األول

أن الّراوي : مما يخلَّ بضبط الرَّاوي لمكتابة أْن يدع الكتاب عند األداء ويحدُّث من حفظو، وتوضيح ذلك
أو يقرأ عميو غيره من حفظ، أو من كتاب وىو ، عند األداء؛ إما أن يممي أو يحّدث من حفظو، أو من كتاب

يسمع سواء كان حافظًا أم ال؛ إذا كان كتابو بيده أو بيد ثقة عنده ، واألرجح أن يحدَّث من كتاب وال يتَُّكل 
االحتياط لممحدِّث واألولى بو أْن يروي من كتابو ليسمم " ولذلك قال الخطيب ، عمى حفظو، ألنَّ الحفظ خوان 

عيدي بأصحابنا وأحفظيم " وقال عمي بن المديّني . (1)"من الوىم، والغمط، ويكون جديرًا بالبعد من الزَّلل 
قال لي سيدي أحمد ال : "وقال أيضاً . (2)"فمما احتاج أن يحّدث ال يكاد يحّدث إال من كتاب ، أحمد بن حنبل

واّتكموا عمى حفظيم ولم ُيراِجعوا ، وقد حدث بعض المحدثين، وىم أصحاب كتب. (3)"تحدثني إال من كتاب 
كتبيم فوقعوا في أوىام، ودخل الخمل في بعض مروياتيم ، وُضعفت بسبب ذلك تمك المرويات، وقد كشف 

وذكروا بعض األحاديث التي وىموا فييا بسبب روايتيم ليا من ، األئمة النُّقاد عن ىذا الجنس من الّرواة 
واة الذين ضبطوا مروياتيم في الكتاب. حفظيم دون كتبيم عدم : فمن أسباب دخول األوىام عمى أحاديث الرِّ

فيقع ، فيضطرون لمتحدَّيث اعتمادًا عمى الذَّاكرة ، اصطحابيم لكتبيم، أو فقدانيم ليا في بعض رحالتيم 
والحفاظ ال يحتجون بيذا الضرب من ، الوىم بسبب ذلك في مرويات من سمع منيم في تمك األماكن 

والذين . األحاديث إال ما توبع رواتيا عمييا وبتحديد من سمعوا منيم في األماكن التي ُضعِّف حديثيم فييا
:  وقفت عمييم ممن ىذا حاليم

 (خ، م، د س)إسماعيل الُيذلي  -1

. ىـ236ىو إسماعيل بن إبراىيم بن معمر بن الحسن الُيذلي، أبو معمر القطيعي اليروي، توفى عام 
حدثنا : أخبرنا إسماعيل بن عمي الُخَطبي، قال: خبرنا محمد بن أحمد بن ِرْزق، قال: "قال الخطيب البغدادي

ال صمى اهلل : قال يحيى بن معين، وذكر أبا معمر: قال لي جعفر الّطيالسيّ : الحسين بن َفْيم أبو عمي، قال
 ".عميو، ذىب إلى الرَّقو فحدَّث بخمسة آالف حديث، أخطأ في ثالثة آالف

في ىذا القول َنظر، ويبعد صحتو عند من اعتبر، : "  معمقًا عمى رواية الحسين بن َفْيم–ثم قال الخطيب 
نوا ما  ولو كان صحيحًا لدّون أصحاب الحديث ما َغِمط أبو معمر فيو لعظمو وفحشو، ولم يغفموا عنو، كما دوَّ

 . أخطأ فيو شعبة بن الحجاج، ومعمر بن راشد، ومالك بن أنس، وغيرىم، مع قمتو في اتساع رواياتيم

                                                           
 (. 2/10) الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع  (1)
( . 2/12)المصدر نفسو  (2)
( . 2/12)المصدر نفسو  (3)
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قرأت عمى أبي بكر أحمد بن إبراىيم اإلسماعيمي ، : " واألْشبو في ىذا المعنى ما أخبرنا الَبرقاني ، قال 
سمعت أبا يعمى أحمد بن عمي بن المثنى يحكى أنَّ أبا معمر حدَّث بالموصل بنحو ألفي حديث حفظًا ، فمما 

 ".نحو من ثالثين أو أربعين: رجع إلى بغداد كتب إلييم بالصَّحيح من أحاديٍث كان أخطأ فييا، أحسبو قال 
ىذه حكاية منكرة، وقد قال راوييا عن جعفر، أبو عمي  " – معمقًا عمى رواية الحسين بن َفْيم –وقال الذىبّي 

ثبت ُسنِّي، لم ينصفو ابن : " ما حّدث أبو معمر حتى مات يحيى بن معين، وقال أيضاً : الحسين بن َفْيم 
 ".معين

جاء عن جعفر الطَّيالسيَّ عن يحيى بن معين أّنو أخطأ في حديث كثير، واستنكر الخطيب : "وقال ابن حجر
 .(1)"ثقة مأمون: "صحة ذلك عن يحيى، وال يصح عنو إن شاء اهلل تعالى، وقال أيضاً 

نما ىذا جرح نسبي  والظاىر أن وقوع الخطأ اليسير منو عندما حّدث بالموصل من حفظو ال ُيضعَّفو مطمقًا وا 
. ومع ىذا فقد كتب إلييم بالّصحيح من األحاديث التي أخطأ فييا" الموصل"مقيد بتحديثو ببمدة معينة وىي 

 .ولكن ال نستطيع الجزم بأن كل من سمع منو بالموصل من حفظو قد بمغيم تصحيح ما أخطأ فيو
 (ع)جرير بن حازم - 2

اإلمام الحافظ جرير بن حازم بن زيد بن عبد اهلل بن شجاع، أبو النضر األزدي ثم العتكي البصري، توفي 
 .ىـ175عام 

، وَضعَّف روايتو "َكثير الَغمط: "وقال أحمد. صدوق حدَّث بأحاديَث وِىم فييا وىي مقموبة: وقال الَساّجي
كان يخطئ؛ : "وقال ابن حبَّان". ، ولم يكْن يحفظ(بمصر )حدث بالوىم : "بمصر، وروى عنو األثر أّنو قال

ث ِمن حفظو ، وقال ابن "ربما ييم: "، وقال الُبخاريّ "صدوق: "، وقال األزديَّ "ألنَّ أكثر ما كان يحد َّ
وقال ابن . ىو مستقيم الحديث صالح، إال أنَّ روايتو عن قتادة، فإّنو يروي عنو أشياء ال يروييا غيره: "عدي
 :ومثال عمى ذلك. (2)"ثقة لكنَّو في حديثو عن قتادة ضعف، ولو أوىام إذا حدَّث ِمن حفظو: "حجر
 ".اإليمان يماٍن والفقو يمان والحكمة يمانية"حديث - 

ىذا الحديث رواه جرير بن حازم عن أيوب، وابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي ىريرة عن رسول 
وىذا : "بعد ذكره ليذا الحديث- قال ابن عدّي ". اإليمان يمان، والفقو يمان، والحكمة يمانية: " قالاهلل 

وقد قال . (3)"الحديث ال ُيْعرف إاّل لجرير بن حازم عن أيوب، وابن عون، ولم يروه عن جرير غير المَّيث

                                                           
، الجرح (1/342)، التاريخ الكبير (4/404)، تاريخ ابن معين لمدوري (7/359)الطبقات الكبرى : راجع ترجمتو في (1)

، التعديل (6/266)، تاريخ بغداد (228/ص)،  سؤاالت اآلجري ألبي داود (8/102)، الثقات البن حبان (2/157)والتعديل 
، الكاشف (11/69)، سير أعالم النبالء (2/471)، تذكرة الحفاظ (3/19)، تيذيب الكمال (1/363)والتجريح لمباجي 

 (. 1/105)، تقريب التيذيب (1/239)، تيذيب التيذيب (1/377)، ميزان االعتدال (1/243)

 

، (2/60)، تيذيب التيذيب (4/524)، تيذيب الكمال (2/504)، الجرح والتعديل (2/213)التاريخ الكبير : ترجمو في (2)
(. 1/145)رجال صحيح البخاري 

(.  2/129)الكامل  (3)
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فقال : " وقال(2)وقد ذكره الدَّار قطنّي في عممو. (1)"جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب : "اإلمام أحمد
يرويو محمد بن سيرين، واختمف عنو فرواه ابن أبي زائدة، عن أشعث بن ِسوار، عن ابن ِسيرين، عن أبي 

وخالفو أيوب السختياني، وابن عون ويونس، وحبيب، وىشام، ومنصور بن زاذان ، . سممة، عن أبي ىريرة
رواه سميمان : "وقال ابن منده.... ". وأبو ىالل الرَّاسبّي ، رووه عن ابن سيرين عن أبي ىريرة وىو المحفوظ 

بن حرب، وعارم موقوفًا، ورفعو معمر، وغيــره، ورواه يحيى بن بكير، وغيره عن الميث عن جرير بن حازم 
 .(3)"عن أيوب، وابن عون مرفوعًا 

ن ضعفو نسبّي، ولعل الوىم الواقع في حديثو  " بمصر"يتضح مما سبق أن جرير بن حازم يعد من األثبات وا 
تقانو كما  بسبب ارتحالو إلييا في الكيولة، ولم يكن معو كتبو فكان أن حدَّث ِمن حفظو، فمم يكن ضبطو، وا 

 .وقد أشار ابن حبَّان؛ وابن حجر، إلى أن جريرًا كان يحّدُث من حفظو فيخطئ كما تقدم. كان قبل كيولتو
كما رواه عنو األثرم، وقد وردت عدة " مصر " أما اإلمام أحمد فقد قيد الوىم في حديثو ِمن حفظو في 

!! أحاديث في كتب العمل؛ أخطأ فييا جرير بن حازم، كأن يرسل الحديث أو يوقفو أو يوصمو أو يرفعو
 .والصواب؛ خالف ذلك

 (ع)جرير بن عبد الحميد - 3
، أبو عبد اهلل الرَّازي القاضّي توفي سنة  : قال ابن حجر . (ىـ188)جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبيَّ

 " .صحيح الكتاب كان في آخر عمره ييم من حفظو"

ن كتبو غائبة عنو بالرّي عندما كان  أورد المزّي قصة دالة عمى أنو ال يحدُّث من حفظو؛ ألّنو ال يحفظ، وا 
يجالس أبو الوليد الّطيالسّي، وأبو داود الّطيالسّي، حيُث كان معيم أصل كتابو عن شعبة، فكان يسمع منيما، 

لست أحفظ؛ كتبي : حدِّثنا فقال: "ويكتبون لو ما يستحسنو من حديثيم ، ثم جعل يذكر الشيوخ ، فقاال لو
: أكتُبك قد جاءت؟ قال:" ثم في يوم ذكر شيئًا من الحديث فقيل لو". غائبة عني، وأنا أرجوا أن أوتي بيا

فقمت قراءة ال يغمط مرة فكان ربما نعس فنام، ثم ينتبو فيقرأ من : "، فذىبا ينظران فييا، وقال إبراىيم"أجل
 .(4)"الموضع الذي انتيى إليو

فعميو نقول إن جريرًا ثقة بال منازع، وقد أجمل القول فيو ابن حجر بعبارة موجزة، تدل عمى أّن الوىم كان في 
آخر عمره إذا حدَّث من حفظو أما كتابو فيو صحيح ، ووىمو من حفظو في آخر عمره قد يكون راجع بسبب 

ولكن في الحادثة السابقة ما يدل عمى أنَّ جرير ممَّن يحّدُث من كتابو، . كبر السن أو النشغالو بيم القضاء
 .خشية أن يخطئ؛ ألنَّو ال يحفظ َكما قال عن نفسو

                                                           
. ط ىمام  (2/786)شرح عمل ابن رجب  (1)
  (.9/327)العمل الواردة في األحاديث النبوية  (2)
( . 1/530)اإليمان البن منده  (3)
، العمل ومعرفة الرجال (3/306)، التاريخ ليحيى بن معين برواية الدوري  (7/181)الطبقات الكبرى البن سعد : راجع (4)
(1/243) .
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وقد ذكرتو في ىذا المبحث؛ ألنَّ جرير ممَّن جرح بمكان معين ، فيو بيذا مجروح جرحًا نسبيًا مقيدًا بذلك 
، فقد وقفت عمى حديث وىم فيو استنتجت ىذا من خالل استقرائي لكتب العمل. (العراق)المكان أال وىو 

فجاء بو عمى الوجو  (بالرَّي)، وقد روى الحديث بعينة "بالعراق"جرير؛ ألّنو حدَّث من حفظو، وكان ذلك 
واية اّلتي رواىا بالعراق كانت من حفظو. الصحيح   .ولقد عمل ذلك الرازي ؛ بأن الرَّ

والحادثة السابقة التي ذكرىا الُمزي تؤكد عمى أن جرير ًالم يروىا  (بالري)ورجح رواية جرير اّلتي رواىا 
من حفظو وأن ما رواه بالري من كتابو إذ أنو قد امتنع عن التحديث من حفظو ىناك عندما كانت  (بالري)

سألت أبي عن حديث رواه محمد بن عيسى بن : (1)قال أبو محمد: والحديث ىو. كتبو غائبة عنو حتى جاءتو
الّطّباع، عن جرير ، عن منصور ، عن أبي معشر، عن إبراىيم، عن عمقمة، عن القرتع، عن سممان، عن 

: فقال أبي. (2)... "ما من مسمم يتطير : " فذكر الحديث ؛ قال " ... تدري ما يوم الجمعة ؟  : " النبي 
رواه جرير بالري ، عن مغيرة، ويشبو أن يكون حّدث بالعراق من حفظو ىكذا، والحديث معروف من حديث 

 .ىـ.   أ(3)"المغيرة : "قمت فأييما أشبو ؟ قال. المغيرة 
ىذا الحديث فيو تأكيد عمى جرح جرير بن عبد الحميد جرحًا نسبيًا مقيدًا بمكان معين ىو : وعميو نقول

ن ما حدَّث بالري من كتابو بخالف ما حدَّث بالعراق فإنو من حفظو؛ فوقع الوىم منو ، إذ رواه "العراق" ؛ وا 
".  المغيرة"والمعروف ىو عن " منصور"عن 

 (ع)حجاج بن محمد الِمصيصي - 4

أبو محمد، الترمذي األصل، توفي في ربيع األول سنة ست ومائتين - حجاج بن محمد المصيصي 
 .(ىـ206)

اختمط في : "، وقـــال أيضًا "ذكره أبو العرب القيرواني في الضعفاء بسبب االختالط: "وقال ابن حجر
 .(4)"آخر عمره لما قدم بغداد قبل موتو

بغداد " ىذه العبارة تدل داللة واضحة عمى جرح حجاج المصيصي جرحًا مقيدًا بمكان معين أال وىو 
  ."

 
 

 (ع)حفص بن غياث - 5

                                                           
. فريق من الباحثين / ت  (603)ح  (2/573)في عمل الحديث  (1)
ح  (3/104)، كتاب الجمعة ، باب فضل اإلنصات وترك المغو " سننو " الحديث من ىذا الوجو ؛ أخرجو النسائي في  (2)
(1403 .)
(. 23729)ح  (440/ 5" )مسنده"الحديث رواه أحمد في  (3)
، تيذيب الكمال (2/380)، التاريخ الكبير (107/ص)، بحر الدم (2/317)العمل ومعرفة الرجال : يراجع ترجمتو في (4)
(.   7/193)، لسان الميزان (153/ص)، تقريب التيذيب (2/180)، تيذيب التيذيب (1/456)
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جميع ما حدث : "قال ابن معين. (ىـ177)توفي عام ، حفص بن غياث بن طمق بن معاوية الكوفي
: قال ابن خراش ". بو حفص ببغداد، والكوفة فمن حفظو؛ كتبوا عنو ثالثة آالف، أو أربعة آالف من حفظو

أوثق أصحاب األعمش حفص بن غّياث : قال سمعت يحيى بن سعيد يقول، بمغني عن عمي ابن المدينيّ "
فأنكرت ذلك، ثم قدمت الكوفة بآخرة فأخرج إلي عمر بن حفص كتاب أبيو عن األعمش فجعمت أترحم عمى 

 . (1)(الكوفة وبغداد  )فيذا جرح نسبي مكاني محدد ببمدان معينة ىي ". يحيى

 (ع)سعيد بن أبي عروبة - 6

 .(ىـ157) البصري، وتوفي عام –أبو النضر –اإلمام الحافظ عالم أىل البصرة سعيد بن أبي َعُروبة 
َمن سمع ِمن سعيد بن أبي عروبة قبل اليزيمة فسماعو جيد، ومن سمع بعد : "قال أحمد بن حنبل 

من سمع منو بالكوفة مثل محمد بن بشير ، وعبيدة فيو : "، وقال" كان أبي يضعفيم– قال عبد اهلل –اليزيمة 
وسمع منو ابن ادريس، وحفص بن : "وقال ابن أبي زياد". قدم سعيد الكوفة مرتين قبل اليزيمة: "ثم قال " جيد

غّياث، وأبو أسامة، وعبدة سمعوا منو بالكوفة؛ حين قدميا قبل الطاعون، فسماعيم صحيح، إال ما كان ِمن 
أبي أسامة فإنَّ لو منو سماعًا آخر قبل موتو بقميل يقول فيو حدَّثنا سعيد بن أبي عروبة بالبصرة منذ بضع 

 .(2)"وخمسين سنة 
ظ : روى الكوفيَّون عن سعيد غير شيء ِخالف ما روى عنو البصريَّون قال : "وقيل ألحمد ْْ ىذا ِمن ِحْف

. (3)"سعيد، كان يحدُّث ِمن حفظو

 (ع)سييل بن أبي صالح - 7

 .(4)(ىـ140)سييل بن أبي صالح، واسمو ذكوان السمان، أبو يزيد المدني، توفي سنة أربعين ومائة 
وقد جرح سييل جرحًا مكانيًا؛ وىو جرحو ألحاديثو بالعراق أنو نسي الكثير منو، وساء حفظو، قال 

 في باب من عيَّب عمى مسمم إخراج حديث سييل أحد أركان الحديث، وقد أكثر مسمم الرواية (5)ذلك الحاكم
الحكم في شيوخ أىل المدينة  عنو في األصول والشواىد؛ إال أن غالبيا في الشواىد وقد روى عنو مالك وىو

 ".الناقد ليم، ثم قيل في حديثو بالعراق أنو نسي الكثير منو وساء حفظو في آخر عمره
                                                           

، تيذيب (7/56)، تيذيب الكمال (8/188)، تاريخ بغداد (3/185)، الجرح والتعديل (2/370)التاريخ الكبير : ترجمتو في (1)
 .(2/358)التيذيب 

،  (6/360)، الثقات  (4/65)، الجرح والتعديل  (3/504)، التاريخ الكبير  (3/77)العمل ومعرفة الرجال : ترجمتو في  (2)
، من تكمم فيو وىو (11/5)، تيذيب الكمال (3/1085)، التعديل والتجريح (175/ص)، بحر الدم (2/111)ضعفاء العقيمي 

، تقريب التيذيب  (4/56)، تيذيب التيذيب (97/ص)، الرواة الثقات المتكمم فييم بما ال يوجب ردىم  (87/ص)موثق 
(.   135/ص)الكفاية في عمم الرواية : ، وانظر (239/ص)
(.     2/746)شرح العمل البن رجب  (3)
 (1/259)، تقريب التيذيب (12/223)، تيذيب الكمال (4/246)، الجرح والتعديل (4/104)التاريخ الكبير : ترجمتو راجع (4)

 (.4/231)نقمو عنو ابن حجر في التيذيب ( 5)
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وبما أن اإلمام مالك لم يخرج من المدينة، وقد سمع منو ". العراق"فيذا ُجرح مقيد بمكان معين ىو 
 . وروى عنو ، فتكون أحاديث سييل في المدينة أقوى من أحاديثو بالعراق؛ ألنو ساء حفظو واختمط

 (خ ، خد ، س)شبيب بن سعيد  - 8

 .(ىـ186)شبيب بن سعيد التميمي الحبطي، أبو سعيد البصري ، توفي عام 
كان يختمف في تجارة إلى مصر وكتابو كتاب صحيح، وقد كتبتيا عن ابنو أحمد بن :" قال عمي بن المديني

وكان شبيب إذا روى عنو ابنو أحمد بن شبيب نسخة يونس عن الُزىرّي، إذ ىي :"وقال ابن عديّ ". شبيب
أحاديث مستقيمة؛ ليس ىو شبيب بن سعيد اّلذي ُيحدِّث عنو ابن وىب بالمناكير الذي يروييا عنو، ولعل 
شبيب بمصر في تجارتو إلييا كتب عنو ابن وىب ِمن حفظو فيغمط وييم وأرجوا أن ال يتعمد شبيب ىذا 

 .(1)" الكذب
ن كتابو صحيح: خالصة القول فيو في " مصر"وقد قدم . أنو ثقة وييم إذا حدث ِمن حفظو؛ وا 

فالجرح النَّسبّي المكاني في حقو . تجارتو، وكتب عنو ابن وىب ِمن حفظو؛ فوقع الغمط، والوىم في روايتو عنو
، ولعل السَّبب في ذلك كما ىو واضح من قول عمي بن المديني؛ "مصر" في"في روايات ابن وىب عنو "ىو 

فبما إّنُو كان يذىب إلى مصر من أجل التجارة فالغالب إّنُو لم يحمل ". مصر"إّنُو كان يختمف في تجارة إلى 
كتابو معو ، وحدث من حفظو، فكتب عنو ابن وىب ِمن حفظو فغمط، ووىم ، ووقعت المناكير في روايتو 

وقد أورد لو ابن عدّي في كاممو ثالثة أحاديث من ". وأرجو أن ال يتعمد الكذب: "عنو، وقد قال ابن عدي 
. (2)رواية ابن وىب

 
 
 
 
 
 
 
 

 (خ ، م ، د ، ت ، س )صخر بن جويريو - 9

                                                           
، تيذيب الكمال (4/30)، الكامل (8/310)، الثقات (4/359)، الجرح والتعديل (4/233)التاريخ الكبير : ترجمتو في (1)
(. 261/ص)، تقريب التيذيب  (4/269)، تيذيب التيذيب (12/360)
(. 4/30)انظر الكامل  (2)
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اإلمام المحّدث صخر بن جويَّرية أبو نافع التميمي موالىم بني تميم، ويقال مولى بني ىالل 
ليس حديثو بالمتروك إنما يتكمم فيو؛ ألنَّو يقال إن :" قال ابن معين. البصري، توفي سنة بضع وستين ومائة

 .(1)"ذىب كتاب صخر، فبعث إليو ِمن المدينة:" قال عمى بن المدينّي عن يحيى بن سعيد". كتابو سقط
بما أنَّ كتابو سقط منو بعد خروجو من المدينة كان كالم النُّقاد فيو ِمن قبل تحديثو من حفظو دون 

ثم بعث إليو من المدينة، فُجِرَح بذلك . فيكون َحدَّث من حفظو في البصرة خالل ذىاب كتابو عنو. كتاب
. جرحًا نسبياً 

 (ع)عبد اهلل بن المبارك - 10
. (2)ىـ281عبد اهلل بن المبارك بن واضح، اإلمام الحافظ شيخ اإلسالم فخر المجاىدين، توفي 

: ؛ من طريق عمرو ابن عثمان قال(3)ذكر ذلك ابن حبَّان في تعميقو عمى حديث رواه في صحيحو
وم عن خالد الحذاء، عن عكرمة عن ابن عّباس : حدَّثنا الوليد بن مسمم، قال أّن "حدثنا ابن المبارك بدرب الرُّ

لم ُيحّدث ابن المبارك ىذا الحديث بخراسان، إنّما َحدَّث بو : قال أبو حاتم". البركة مع أكابركم:  قالالنبّي 
وم فسمع منو أىل الشَّام، وليس ىذا الحديث في كتب ابن المبارك مرفوعاً  رواه عن : "قال ابن عديَّ . بدرب الرُّ

. (5)"ال يروى موصواًل إالَّ عن ابن المبارك: "وقال أيضاً . (4)"ابن المبارك جماعة فأسندوه، واألصل فيو مرسل
 (ع)عبد الرزاق بن ىمام الصنعاني - 11

زاق بن ىمَّام بن نافع الحميري ، موالىم أبو بكر الّصنعانّي، توفي سنة إحدى عشر  اإلمام الحافظ عبد الرَّ
حديث عبد : "، وقال أيضاً "من سمع ِمن الكتب فيو أصح: "قال أحمد بن حنبل- رحمو اهلل-(ىـ211)ومائتين 

الرزاق عن معمر أحب إلّي ِمن حديث ىؤالء البصريين، كان يتعاىد كتبو، وينظر فييا ظاىرًا، وكان ُيحدِّثيم 
، "َعِمي في آخر عمره، وكان يمقن فيتمقن فسماع َمن سمع منو بعد المائتين ال شيء: "وقال". حفظًا بالبصرة

أتينا عبد الرزاق قبل المائتين وىو صحيح البصر، وَمن سمع منو بعدما ذىب بصره فيو ضعيف : "وقال
واّلذي يتضح من قول اإلمام أحمد بن حنبل أنَّو . (6)"ما حدَّث ِمن كتابو فيو أصح: "قال الُبخاريّ ". السَّماع

فقط، وأنَّو ثبت في روايتو في اليمن؛ فقد يكون عبد الرزاق ضعيف بالبصرة؛ ألنَّو كان  (البصرة)ضعف في 
ُيحدِّث من حفظو، ولم يحدث من كتابو؛ فقد أشار النُّقاد إلى أنَّ كتابو صحيح وأنَّو يخطيء إذا حدَّث من 

                                                           
، تيذيب (6/473)، الثقات (4/427)، الجرح والتعديل (4/312)، التاريخ الكبير (212/ص)بحر الدم : ترجمتو في (1)

، تيذيب التيذيب (3/422)، ميزان االعتدال  (1/500)، الكاشف (7/410)، سير أعالم النبالء (13/116)الكمال 
(. 274/ص)، تقريب التيذيب (4/360)
، تقريب (16/5)، تيذيب الكمال (7/7)، الثقات (5/179)، الجرح والتعديل (5/212)راجع ترجمتو في التاريخ الكبير  (2)

  (.320/ص)التيذيب 

(. 142/ص)، وانظر عمل األخبار ومعرفة رواة اآلثار البن حبان، استخراج يحيى البكري (2/219( )3)
(. 5/259)في كاممو  (4)
(. 2/77)المرجع السابق  (5)
، تيذيب الكمال (6/38)، الجرح والتعديل (23/ص)، تاريخ ابن معين رواية ابن مرثد (6/130)التاريخ الكبير : ترجمتو في (6)
(. 354/ص)، تقريب التيذيب (18/52)
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حفظو، ولعل ذىاب بصره في آخر عمره ىو أحال بينو وبين التَّحديث من الكتاب؛ فحدَّث من حفظو، وكان 
وقد استثنى النُّقاد حديثو عن معمر بن راشد؛ ألنَّو كان يتعاىد كتبو وينظر فييا ظاىــرًا يعني . يمقن فيتمقن

 . باليمن

 (ع  )عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز - 12
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم األموي ، أبو محمد المدني، توفي سنة سبع 

يحيى بن " وقد وقفت عمى ما يدل عمى جرحو نسبيًا في ترجمة إحدى تالميذه . (1)(ىـ147)وأربعين ومائة 
رسااًل، فقال أبو -  في تعميق أبي زرعة عمى رواية الحديث (2)"حمزة الدَّمشقي  اختمف عميو فيو وصاًل وا 

 أنَّ عبد العزيز حدَّث يحيى بن حمزة ِمن كتابو، وحدثيم بالعراق ِمن حفظو، – واهلل أعمم –نرى : " زرعة 
 .وىذا حديث حسن متصل

 –ِمن حفظو ، وما حدَّث بو يحيى بن حمزة " العراق"ما رواه عبد العزيز بن عمر في : وعميو نقول
فجاءت روايات العراقيين عنو فييا انقطاع؛ بسبب تحديثو ليم من الحفظ دون " ِمن كتابو "–وىو دمشقيَّ 

واية اّلتي ُاختِمف فييا ما روى من طريق أبي نعيم عن عبد العزيز بن عمر عن عبد اهلل بن  كتاب؛ والرِّ
 .(3)"الكافر يسمم عمى يدي المسمم لمن والؤه"  سمعت تميمًا الداري يعني حديث –وىو ىمداني ثقة - موىب 

 (ع  )عبيد اهلل بن عمر العمري - 13
عبيد اهلل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي العمرّي المدني أبو عثمان أحد 

 .الفقياء السَّبعة، توفي سنة بضع وأربعين ومائة
نجد أنَّ الجميور عمى توثيقو بال خالف . (4)ذكر يعقوب بن شيبة أن في سماع أىل الكوفة منو شيئاً 

خالف ، فيو من الفقياء السبعة، وقد أشادوا برواياتو عن نافع والقاسم، لكن في عبارة ابن شيبة طعن نسبيَّ 
.  لو في سماع أىل الكوفة منو، وىذا التصريح بأىل الكوفة ينفي الجرح في غيرىا

 (4خ ، )عطاء بن السائب - 14
 .(ىـ136)أبو زيد، توفي عام : عطاء بن السَّائب بن مالك الثقفي، أبو السَّائب ، ويقال

، ولم يسمع ِمن عبيدة شيئًا، "كتبت عن عبيدة ثالثين حديثا: لما قدم عطاء البصرة قال: "قال وىيب
، وقال ابن "اختمط: "، وقال ابن معين"حدثنا عطاء بن الّسائب وكان نسّياً : "وقال شعبة. وىذا اختالط شديد

تغير بآخرة، تغير حفظو، في :" ، وقال أبو حاتم"َمن سمع منو بعد االختالط في أحاديثو بعض النكره: "عدي
: ، وقال أحمد"حفظو تخاليط كثيرة، وفي حديث البصريين عنو تخاليط كثيرة؛ ألنَّو قدم عمييم في آخر عمره

دخل عطاء : "، وقال الدَّار قطنّي "َمن سمع منو قديمًا فسماعو صحيح، وَمن سمع منو حديثًا لم يكن بشيء"

                                                           
  (.6/212)، تيذيب التيذيب (2/899)، التعديل والتجريح (18/173)، تيذيب الكمال (6/21)التاريخ الكبير : ترجمتو في (1)

(. 6/43)في تيذيب التيذيب  (2)
(. 3033)ح  (2/477)الدارمي في سننو ، كتاب الفرائض ، باب في الرجل يوالي الرجل : أخرجو من ىذا الطريق  (3)
، تقريب التيذيب (7/35)، تيذيب التيذيب (124/ 19)، تيذيب الكمال (5/326)التاريخ الكبير : راجع ترجمتو في (4)
(. 373/ص)
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، فسماع أيوب، وحماد بن أبي سممة في الرحمة األولى صحيح، ويعتبر عطاء بن السائب ِمن "البصرة مرتين
وَمن سمع منو بالكوفة فسماعو صحيح؛ . في القدمة الثَّانية لو" البصرة"المختمطين؛ ألنَّ اختالطو كان في 

دخل عطاء البصرة : "وَمن سمع منو بالبصرة فسماعو ضعيف، كذا نقمو أبو داود عن أحمد، ومنيم من قال
مرتين، فمن سمع منو في المرة األولى فسماعو صحيح، ومن سمع منو في القدمة الثَّانية فسماعو ضعيف، 

 .(1)"وفي حديث البصريين عنو تخاليط كثيرة؛ ألنو قدم عمييم في آخر عمره: وقال أبو حاتم
أما البصرة فال، .ومن سمع منو ىناك فيو صحيح السَّماع" الكوفة"إن عطاء ثقو في : وعميو نقول

ن كان من النقاد من حدد ذلك بالقدمة الثَّانية لو؛ ألنو قدميا في آخر  ومن سمع منو فييا فسماعو ضعيف وا 
 .عمره وكان قد تغير حفظو واختمط 

 (خ ، م ، د ، ت ، س)عمران بن مسمم - 15
ليس :" مشاىير عمماء األمصار"قال صاحب . عمران بن مسمم المنقري البصري القصير، أبو بكر

في أحاديثو الَّتي رواىا بالبصرة إالَّ ما في أحاديث النَّاس؛ ما حدث بمكة فييا مناكير كثيرة كأنَّو يحدثيم بيا 
". وسماع يحيى بن سميم وسويد بن عبد العزيز عنو كان بمكة. ِمن حفظو، فكان ييم في الشيء بعد الشيء

إال أّن في رواية يحيى بن سميم عنو بعض المناكير، وكذلك في رواية سويد بن عبد العزيز : "وقال ابن حبَّان
ْن كان قد طعن في أحاديثو التي رواىا بمكة بأن فييا مناكير كثيرة . (2)"عنو مما تقدم يتضح أنَّو ثقة وا 

وأنَّ سماع يحيى بن سميم، " مكة " بخالف أحاديثو التي رواىا بالبصرة فيذا جرح مقيد ببمدة معينة؛ وىي 
ممَّا أدى بو إلى الوىم في  (التَّحديث من الحفظ)وكأن سبب ىذا ىو . وسويد بن عبد العزيز عنو كان بمكة

.  الشيء بعد الشيء
 
 
 
 

 (ع) الميث بن سعد – 16

الميث بن سعد بن عبد الرحمن الفيمي، أبو الحارث، اإلمام الحافظ شيخ الديار المصرية، توفي عام 
ثقة ثبت فقيو إمام :"قال ابن حجر". في حديثو عن الزىري بعض االضطراب:"قال يعقوب بن شيبة. (ىـ175)

 .(3)مشيور
                                                           

، الكامل (7/251)، الثقات  (2/135)، معرفة الثقات (6/332)، الجرح والتعديل (6/465)التاريخ الكبير : ترجمتو في (1)
، (7/183)، تيذيب التيذيب (2/22)، الكاشف (5/90)، ميزان االعتدال (3/398)، ضعفاء العقيمي (5/361)البن عدي 

 (.296/ص)، بحر الدم (391/ص)تقريب التيذيب 

، تيذيب (22/352)، تيذيب الكمال (7/242)، الثقات (6/304)، الجرح والتعديل (6/419)التاريخ الكبير : ترجمتو في (2)
 (.8/122)التيذيب 

( 3/246)، رواية الدوري (196/ص" )رواية الدارمي"، تاريخ ابن معين (7/517)الطبقات الكبرى : راجع ترجمتو في (3)
، الجرح والتعديل (373/ص)، سؤاالت أبي داود ألحمد (7/246)، التاريخ الكبير (2/318)، العمل لإلمام أحمد (4/466)
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" الزىريّ "الَّذي يتضح من أقوال النقاد فيو أنو ثقة بال منازع؛ إالَّ أنَّو ُجِرح َجرح نسبّي مقيد في شيخ معين وىو 
نَّما لقيو بمكة سنة ثالث  بأنَّو في حديثو عنو بعض االضطراب، إذ أنَّ الميث لم يالزم الزىري فترة طويمة ، وا 

الرفاعي في ُأطروحتو، وبين أنَّ " الجرح المقيد " وقد تناول ىذا . (1)"عشرة ومئة في موسم الحج فأخــذ عنو
يعني بالنسبة لحديث كبار : قال " حديثو في الزىريذ فيو بعض االضطراب :"بقولو" يعقوب بن شيبة "مقصود 

نَّما يدل عمى أنَّ الميث دون الطبقة األولى  أصحاب الزىرّي، وىذا ال يقدح في حديث الميث عن الزىرّي، وا 
ضمن من ُجرح حديثو في بعض األماكن؛ ىو " الميث بن سعد"وسبب ذكري . (2)..."من أصحاب الزىرّي 

 .(3)وقوفي عمى حديث لو ُلِقن بالعراق، إلى جانب روايتو ليذا الحديث في مصر خالف ما رواه بالعراق
 (ع)معمر بن راشد - 17

معمر بن راشد األزدّي الحدانّي موالىم أبو عروة بن أبي عمرو البصري، مات سنة اثنتين أو ثالث 
حديث عبد الرزاق عن معمر أحب إلي ِمن حديث : "قال أحمد بن حنبل في رواية األثرم .وخمسين ومائة

وقال يعقوب بن شيبة ". ىؤالء البصريين، كان يتعاىد كتبو وينظر، يعني باليمن، وكان يحدِّثيم بخطأ بالبصرة
: قال أبو حاتم. سماع أىل البصرة ِمن معمر، حين قدم عمييم فيو اضطراب؛ ألنَّ كتبو لم تكن معو: "
إذا : سمعت يحيى بن معين يقول: وقال ابن أبي خيثمة". صالح الحديث وما حدَّث بو بالبصرة ففيو أغاليط"

حدَّثك معمر عن العراقيين فخالفو، إاّل عن الزىرّي وابن طاوس فإن حديثو عنيما مستقيم؛ فأما أىل الكوفة، 
وحديث معمر عن ثابت، وعاصم ابن : "، وقال يحيى"وأىل البصرة فال، وما عمل في حديث األعمش شيئا

 ". أبي النجود، وىشام بن عروة، وىذا الضرب مضطرب كثير األوىام
ثقة ثبت فاضل إاّل أنَّ في روايتو عن ثابت واألعمش، وىشام ابن عروة شيئًا، وكذا : "وقال ابن حجر
فيو اضطراب كثير، وحديثو " بالبصرة"والمصَّرح بو من أقوال النقاد أنَّ حديثو . (4)"فيما حدَّث بو بالبصرة

كما ىو قول أحمد، ويعقوب بن أبي شيبة، وأبو حاتم، وابن معين، وابن حجر، إال أنَّ بن معين . جيد" باليمن"
نَّما قال إذا حدَّثك عن العراقيين فخالفو، واستثنى الزىرّي، وابن طاوس، فيو  لم يقتصر عمى البصرة فقط وا 

وىذا راجع إلى عدم وجود كتبو معو ، وُجّل حديثو بالبصرة من . مستقيم فييما؛ أما أىل الكوفة والبصرة فال 
 .حفظو

 :ومما اختمف فيو باليمن والبصرة

                                                                                                                                                                                           
، (50/341)، تاريخ دمشق (13/3)، تاريخ بغداد (191/ص)، مشاىير عمماء األمصار (7/360)، ثقات ابن حبان (7/180)

، تيذيب التيذيب (2/151)، الكاشف (1/224)، تذكرة الحفاظ (8/136)، سير أعالم النبالء (24/255)تيذيب الكمال 
(. 464/ص)، التقريب  (8/412)
(. 24/266)، تيذيب الكمال  (2/443)المعرفة والتاريخ  (1)
( . 75 – 74/ص)الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخيم  (2)
(. 2/489)، عمل الحديث البن أبي حاتم (4/389)راجع العمل الواردة لمدار قطني  (3)
، تيذيب (7/484)، الثقات (2/290)، معرفة الثقات  (8/255)، الجرح والتعديل (7/378)التاريخ الكبير : ترجمتو في (4)

(.  28/303)الكمال 
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رواه باليمن عن الزىرّي، عن أبي أمامة بن سيل  1"كوى أسعد بن زرارة ِمن الشوكة  " أن النبي : حديث- 1
 . (2)قالو ابن رجب. والصواب المرسل . ، ورواه بالبصرة عن الزىرّي عن أنس مرسالً 

 (خ ، مق ، د ، ت ، ق)نعيم بن حماد - 18
 .(ىـ228)نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن ىمام بن سممة الخزاعّي أبو عبد اهلل المروزّي، توفي عام 

: إن قومًا يزعمون أنَّو صحح كتبو ِمن عمــي العسقالنّي فقال يحيى: قمت البن معين: " قال إبراىيم بن الجنيد
إنما : "وقد قمت لو قبل خروجي ِمن مصر ىذه األحاديث التي أخذتيا ِمن العسقالني فقال... سألتو فأنكر

كانت معي نسخ أصابيا الماء فـدرس بعضيا فكنت أنظر في كتابو في الكممة تشكل عمي، فأمَّا أن أكون 
كان نعيم ُيحدِّث ِمن : "وقال المزي". كتبت منو شيئًا قط فال، ثم قدم عميو ابن أخيو ِمن خراسان بأصول كتبو

وأورد لو ابن ". ربما أخطأ ووىم: "وذكره ابن حّبان في الثقات وقال" حفظو، وعنده مناكير كثيرة ال يتابع عميو
، ( 3)"صدوق يخطئ كثيراً : "قال ابن حجر. عدي أحاديث مناكير ثم قال وأرجوا أن يكون باقي حديثو مستقيما

والَّذي فيمتو ِمن أقوال النُّقاد أنَّو ُأخذ عميو تحديثو من حفظو، وكان يخطئ ويتوىم كثيرًا، فوقعت مناكير كثيرة 
وقد كان يحدث بمصر من نسخ معو كان قد أصابيا الماء ثم قدم عميو ابن أخيو من خراسان بأصول . عنده
 .كتبو

وبما أن حالو أنو ال يضبط ما حفظو عند األداء؛ فكان ينبغي لو التَّحديث من كتبو، إاّل أنَّو لما انتقل إلى 
، ولما أن "مصر"فيذا يعد َجرٌح مكاني في . فكان ُيحّدث بالتَّوىم. مصر ونسخو التي معو قد أصابيا الماء

وقد أورد ابن عدي لو . أصولو كانت بخراسان فإن ما رواه ىناك أحسن حااًل مما حدَّث بو بمصر واهلل أعمم
 . (4)أحاديث عدة أخطأ فييا وىي تسعة أحاديث

 (ع)ىشام بن عروة - 19
اإلمام الثقة شيخ اإلسالم ىشام بن عروة بن الُزبير بن العوَّام ، أبو المنذر القرشّي األسدّي ، توفي عام 

 . (ىـ46)
واية عن أبيو فأنكر : " قال يعقوب بن شيبة لم ينكر عميو شيء إال بعدما صار إلى العراق، فإنَُّو انبسط في الرِّ

ذلك عميو أىل بمده، والذي نرى أنَّ ىشامًا تسيَّل ألىل العراق أنو كان ال ُيحدِّث عن أبيو إال بما سمعو منو، 
وقال ابن . وكذا قال ابن حّبان". فكان تسيُّمو أنو أرسل عن أبيو مما كان يسمعو من غير أبيو عن أبيو

بمغني أنَّ مالكا نقم عمى ىشام بن عروة حديثو ألىل العراق، وكان ال يرضاه، ثم قال قدم الكوفة : "خراش
سمعت عائشة، والثَّانية فكان يقول أخبرني أبي عن : ثالث مرات، قدمة كان يقول فييا حدَّثني أبي، قال

                                                           
(. 2050)ح  (4/390)ىذا الحديث رواه الترمذي في جامعو، كتاب أبواب الطب، باب ماجاء في الرخصة في ذلك  (1)

 ".ىذا حديث حسن غريب:"وقال
(. 2/420)في شرحو لعمل الترمذي  (2)
، (101/ص)، الضعفاء لمنسائي (9/219)، الثقات (8/463)، الجرح والتعديل (8/100)التاريخ الكبير : ترجمتو في (3)

(. 184/ص)، ذكر من تكمم فيو وىو موثق (29/470)، تيذيب الكمال (7/16)الكامل البن عدي 
  (.7/16)راجعيا في الكامل  (4)
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، وقد ذكر ابن القطان بأنَّو اختمط " عائشة ، وقدم الثالثة فكان يقول أبي عن عائشة يعني يرسل عن أبيو
وقال ابن . وتغيَّر ، وتعقب عميو الذىبي بأنو تغيَّر قمياًل، ولم يبق حفظو كما ىو في حال شبابو فنسي أو وىم

 .(1)"ثقو فقيو ربما دلس:" حجر
إن ىشامًا مع أنَّو ثقة إاّل أنَّو ُجرح في رواياتو الَّتي كانت بالعراق، أما في المدينة : وبناًء عمى ما سبق نقول

 .فيي صحيحو
: وقال يعقوب بن شيبة". كأن رواية أىل المدينة عنو أحسن، أو قال أصح: "فقد قال اإلمام أحمد

ىشام مع تثبتو ربما جاء عنو بعض االختالط وذلك فيما حدَّث بالعراق خاصة، وال يكاد يكون االختالط عنو 
عن : فيما يفحش بسند الحديث أحيانًا ويرسمو أحيانًا، ال أنو يقمب إسناده كأنو عمى ما يذكر ِمن حفظو يقول

ذا ىابو أرسموعن أبيو عن عائشة عن النبي :  ويقولأبيو عن النبي  وبما أنَّو كان . ، إذا اتقنو أسنده، وا 
. (2)وبيذا قال ابن رجب. ُيحدِّث ِمن حفظو فيذا يدل عمى أنَّ كتبو لم يرحل بيا إلى العراق حتى يرجع إلييا
 .ويعد ىشام من رجال الكتب الستة، فمو عند البخاري ستة وأربعون ومائة حديث

 (ع)وكيع بن الجراح - 20
: قال ابن عمَّار. (ىـ197)اإلمام الحافظ وكيع بن الجراح بن مميح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، توفي عام 

" َعّدوا عميك : ماكان بالكوفة في زمان وكيع أفقو منو، وال أعمم بالحديث، كان جيبذًا؛ قال ابن عمار قمت لو
ما رأيت : "وقال عبد اهلل بن أحمد عن أبيو. حدثتيم بَعّبادان: أربعة أحاديث غمطت فييا، فقال " بالبصرة 

، وقال في موضع "وكان أحفظ من عبد الرحمن بن ميدي كثيرًا كثيراً .. أوعى لمعمم ِمن وكيع وال أحفظ منو 
. ( 3)أخطأ وكيع في خمسمائة حديث :"آخر ابن ميدي أكثر تصحيفًا ِمن وكيع، ووكيع أكثر خطأ منو، وقال

عّدوا عميو أربعة أحاديث بالبصرة غمط فييا، فأجابو وكيع عن نفسو بأنو حدثيم بيا : في قول ابن عّمار
فيذا ُجرح نسبّي مقيٌد ببمدة معينة مع أنَّو قد حدث َبعّبادان بنحو من ألف وخمسمائة حديث، وقال ". َبعّبادان"

 .(4)، كما نقمو عنو الخطيب البغدادي "وأربعة أحاديث ليس بكثير في ألف وخمسمائة حديث: "ابن عمَّار
 .(5)وبعد البحث والتفتيش وقفت عمى عدة أحاديث في كتب العمل أشار مؤلفوىا إلى أن وكيع قد أخطأ فييا 

 (ع)يزيد بن ىارون - 21

 .(ىـ206)يزيد بن ىارون بن وادي بن ثابت السممي، توفي عام 

                                                           
تاريخ بغداد  (2/332)، معرفة الثقات (5/502)، الثقات (9/63)، الجرح والتعديل (8/193)التاريخ الكبير : ترجمتو في (1)
(. 30/238)، تيذيب الكمال (14/37)
. ط ىمام (2/769)شرح عمل الترمذي البن رجب : انظر (2)
، (9/37)، الجرح والتعديل  (34/ص)، تاريخ ابن معين، رواية ابن مرثد الطبراني (8/179)التاريخ الكبير : ترجمتو في (3)

(.  30/462)، تيذيب الكمال (13/505)تاريخ بغداد  (7/562)الثقات 
(. 13/505)تاريخ بغداد  (4)
(. 1/95)، عمل الحديث (2/30)، عمل ومعرفة الرجال (1/39)راجع عمل الترمزي  (5)
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؛ (ببغداد)ىو أصح ممَّن سمع منو " بواسط " يزيد بن ىارون َمن سمع منو : "قال أبي: قال صالح بن أحمد
قدم يزيد بغداد وحدَّث بيا ثم عاد : "وقال الخطيب البغداديّ ". ألنَّو كان بواسط يمقن فيرجع إلى ما في الكتب

إلى واسط فمات بيا، وكان يعاب عميو حيث ذىب بصره أنَّو ميما ُسئل عن الحديث فيأمر جارية لو فتحفظو 
ولعمو ساء حفظو لما كف بصره ، وَعمت ِسنو فكان يستثبت جاريتو فيما شك فيو ويأمرىا ... من كتابو 

 .(1)"بمطالعة كتابو
" واسط"وفي كالم صالح بن أحمد فيما رواه عن والده داللة واضحة عمى أنَّ من سمع ِمن يزيد بن ىارون في 

 .وصَّرح بالسبب في ذلك وىو أنو كان في واسط يرجع إلى ما في الكتب. أصح ممن سمع ِمنو ببغداد 
فقد جاء في كالم الخطيب البغدادّي تعميل لعدم صحة من سمع منو ببغداد، وىو أنو ساء " بغداد"أما في 

 .حفظو لما كف بصره، وكبر سنو، وأنو كان يستثبت جاريتو فيما شك فيو، ويأمرىا بمطالعة كتابو
نَّو ثبت في " بغداد " إنَّ الجرح المكاني النسبي في حقو أنو جرح ببمدة : وعميو نقول وقد وقفت عمى ". واسط"وا 

 . (2)عدة أحاديث انتقده فييا النُّقاد 
 
 
 
 

 (ع  )يونس بن يزيد - 22

توفي ، أبو يزيد مولى معاوية بن أبي سفيان، ويقال ابن النجاد األيمي، يونس بن يزيد بن أبي النجاد
كان : "وقال ابن سعيد، "صدوقاً : "وقال ابن خراش ، "إذا حدث من حفظو يخطئ: "قال أحمد. (ىـ159)عام 

كان صاحب كتاب، فإذا حّدث :" وقال أبو ُزرعة، "حمو الحديث كثيره وليس بحجة ربما جاء بالشيء ا لمنكر
ثقة إاّل أنَّ في روايتو عن : "وقال ابن حجر. ، وذكره ابن حّبان في الثقات"من حفظو لم يكن عنده شيء

وشذ وكيع ، وشذ ابن سعد في قولو ليس بحجة، "الزىرّي وىمًا قميل وفي غير الزىري خطأ من كبار السَّابعة
قال ، "ُضعَّف أحمد أمر يونس: "وقال األثرم، وكذا استنكر لو أحمد بن حنبل أحاديث، "سيء الحفظ: "فقال

كان ابن المبارك يقول كتابو : قال، سألت عبد الرحمن بن ميدي عن يونس بن يزيد األيميّ : "عمي بن المدينيّ 
ما رأيت أحدًا أروى لمزىري من معمر إاّل أنَّ : "وقال أيضاً ، "كتابو صحيح: وأقول أنا: صحيح قال ابن ميدي

                                                           
، (7/632)، الثقات (2/368)، معرفة الثقات (9/295)، الجرح والتعديل (8/368)التاريخ الكبير : يراجع ترجمتو في (1)

، (177/ص)، مشاىير عمماء األمصار (138/ص)، طبقات الحفاظ (32/261)،  تيذيب الكمال (14/337)تاريخ بغداد 
، طبقات المدلسين (606/ص)، تقريب التيذيب (11/321)، تيذيب التيذيب (2/391)، الكاشف (3/1234)التعديل والتجريح 

(. 2/770)شرح عمل الترمذي البن رجب : ، وانظر(2/812)، رجال البخاري (27/ص)
(. 2/252)، عمل الحديث (8/327)، عمل الدار قطني (527، 1/228)راجع العمل ومعرفة الرجال  (2)



 20 

قال : "قال ابن رجب". رأيت يونس األيمّي وكان سيء الحفظ: "قال وكيع" يونس أخذ لمسند؛ ألنو كان يكتب
  . (1)"يونس بن يزيد كتابو صحيح: ابن المبارك، وابن ميديّ 

وقد وقفت عمى قول ألبي حاتم يفيم منو أنَّ يونس بن يزيد لم تكن كتبو معو في مكة والمدينة، وذلك 
ويونس لم ، أرى أنَّو سمع من يونس بمكة أو المدينة: "فقال، عندما ُسئل عن حديث رواه سعدان عن يونس

 . (2)"يكن معو كتبو
 .وجرح في بعض شيوخو، من خالل أقوال النُّقاد نرى أنَّو قد ُجرح جرح مكانّي وأيضًا زمانّي 

أنو في مكة والمدينة لم تكن معو كتبو؛ وكان ليذا أثره ، كما ىو واضع من كالم أبي حاتم: الجرح المكانيّ 
فمن سمع منو فإن سماعو كان من حفظو، وليس من كتب كسماع سعدان منو، ، فيما رواه في بالد الحجاز 

، أما الجرح المكاني فنجد أن في (3)وغالب األحاديث المنتقدة عميو في كتب العمل من روايتو عن الزىري
رواية أىل الحجاز عنو فيما سمعوه من حفظو ؛ ألنو لم يكن معو كتبو، جاء ىذا مصرحًا بو في عمل ابن 

 (. 4)أبي حاتم
 
 
 

 

المطمب الثاني 

من سمع في مكان من شيخ فمم يضبط عنو وسمع منو في موضع آخر فضبط 
 
 عبد الرزاق الصنعاني- 1

يعد عبد الرزاق بن ىمام الصنعانّي ممن سمع في مكان من شيخ فمم يضبط عنو، وسمع منو في موضع 
؛ فمم يضبط عنو، وكان سماعو منو مضطربًا، أما "مكة "وشيخو ىو سفيان، فقد سمع منو في . آخر فضبط 

سماع عبد : فقد قال أحمد في رواية األثرم". الثوري"والمراد بسفيان ىو . سماعو منو في اليمن فيو أضبط

                                                           
معرفة الثقات ، (1/317)عمل ابن أبي حاتم ، (9/247)الجرح والتعديل ، (8/406)راجع ترجمتو في التاريخ الكبير  (1)
ميزان ، (6/297)سير أعالم النبالء ، (3/1243)التعديل والتجريح ، (32/551)، تيذيب الكمال (7/648)الثقات ، (2/379)

(، 1/482)بحر الدم ، (7/449)لسان الميزان ، (1/614)تقريب التيذيب ، (11/395)تيذيب التيذيب ، (7/320)االعتدال 
 (.2/675)شرح عمل ابن رجب 

. الدباسي/ ت  (2/606)عمل ابن أبي حاتم : انظر  (2)
( . 2/44 ( ) 451، 1/146) عمل ابن أبي حاتم : انظر مثاًل (3)
( . 951)ح  ( 1/317( ) 4)
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الرزاق بمكة ِمن سفيان مضطرب جدًا، روى عن عبيد اهلل أحاديث مناكير ىي ِمن حديث العمري وأما 
 .(1)سماعو باليمن، فأحاديث صحاح

كان ىشام بن يوسف القاضي يكتب بيده وأنا أنظر، يعني عن : قال عبد الرزاق: وقال أبو عبد اهلل أحمد
أأتوني برجل خفيف اليد، فجاءوه بالقاضي، وكان ثم جماعة : قال سفيان: سفيان باليمن، قال عبد الرزاق

وقال أبو ". قال عبد الرزاق، وكنت أنا أنظر، فإذا قاموا ختم القاضي الكتاب. يسمعون ال ينظرون في الكتاب 
أظن أني رأيتو عن سيار، : ال أعمم أني رأيت ثم خطأ إال في حديث بشير بن سميمان عن سيار قال: عبد اهلل

.  (2)عن سيار، عن أبي حمزة : عن أبي حمزة، فأراىم أرادوا عن سيار أبي حمزة، فغمطوا، فكتبوا
 ليبين بو صحة سماع عبد الرزاق باليمن ِمن سفيان، – رحمو اهلل –وىذا كمو كالم أحمد : "وقال ابن رجب

وُذكر ألحمد حديث عبد الرزاق، عن الثوري عن قيس، عن الحسن . (3)"وضبط الكتاب الذي كتب ىناك عنو
فجعل أحمد ينكره إنكارًا . (4)" وشيقة لحم، وىو محِرم فمم يأكمو أىدى لمنبي : " بن محمد عن عائشة قال

 .(5)ىذا سماع مكة : شديدًا، وقال

المبحث الثاني 

 من ُضعف إذا حدث عن أىل إقميم دون إقميم ممن خرج لو البخاري

. من حدث عن أىل مصر أو إقميم فحفظوا حديثو وحدث عن غيره فمم يحفظو: المطمب األول
 (ع)أسباط بن محمد - 1

                                                           
ىمام، منيج / ت (771-2/770)عتر، / ت  (607-2/606)، شرح عمل الترمذي (26/ص)من سؤاالت أبي بكر األثرم  (1)

الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخيم  (352/ص)، االتصال واالنقطاع، إلبراىيم الالحم (638/ص)اإلمام أحمد في التعميل 
(. 1/552)، منيج اإلمام أحمد في إعالل األحاديث  (85/ص)
ىذا " أظن أني رأيتو عن سيار عن أبي حمزة : " وقول اإلمام أحمد. شرح عمل اترمذي البن رجب ، الموضع السابق  (2)

حدثنا عبد الرزاق، قال : حدثني أبي قال: "قال (588)ح  (1/329)الظن منو قد جزم بخالفو فيما رواه عنو ابنو في العمل 
ورواه اإلمام أحمد في مسنده ". قال أبي أماله عمييم باليمن عن بشير أبي إسماعيل عن سيار أبي حمزة . أخبرنا سفيان

: قال عبد اهلل . أنا سفيان عن بشير أبي إسماعيل عن سيار أبي حمزة ثم ذكره: عن عبد الرزاق ، قال  (4220)ح  (1/442)
. وىو الصواب سيار أبو حمزة: قال أبي 

. ىمام / ت (2/770)عتر ، / ت  (2/607)شرح عمل الترمذي  (3)
". وشيقة ظبي: "من طريق الثوري عن قيس بن مسمم بو وفيو (8324)ح  (4/427" )مصنفو"الحديث رواه عبد الرزاق في  (4)

. من طريق عبد الرزاق باإلسناد المتقدم (25924)ح  (6/225): األولى : ورواه اإلمام أحمد في مسنده من طريقين
 عن قيس ابن مسمم – وىو ابن أبي المخارق –من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم  (24174)ح  (6/40): الثاني= 
.  بو
. عتر (2/607)ىمام / ت (2/771)شرح عمل الترمذي البن رجب  (5)
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ىو أسباط بن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة القرشّي، موالىم، أبو محمد، توفي بالكوفة سنة 
ثقة :" ، وقال الغالبّي عن ابن معين"ليس بو بأس: "وقال الدوري عن ابن معين. (ىـ200)، وقيل (ىـ199)

الكوفيون يضعفونو، وىو عندنا ثبت فيما يروي عن مطرف : "وقال البرقّي عنو". والكوفيون يضعفونو
قال ابن ". ال بأس بو: "وقال العجميّ " .ربما ييم في الشيء: "وقال العقيميّ ". والشيبانّي، وقد سمعت أنا منو

تجريح نسبّي من أىل مصر " الكوفيون يضعفونو"ففي قول ابن معين . (1)"ثقة ضعف في الثّوري: "حجر
فيذا تجريح نسبّي مقيد بأىل . ولكن لم ُيصرح بالسبب في تضعيفيم لو. أما غيرىم فال (الكوفيون)معين، وىم 

 .بمدة معينة، إال أنَّو جرح بأسباب خفية
 (خ م كد ت س ق)خالد بن مخمد القطواني -  2

ذكر الغالبّي في . (2)(ىـ213)  خالد بن مخمد القطواني، أبو الييثم البجمي موالىم الكوفي، توفي عام 
ومعنى ىذا أنَّو ال ". القطواني يؤخذ عنو مشيخة المدينة، وابن بالل فقط يريد سميمان بن بالل: "قال: تاريخو

فالجرح المكاني في حقو . (3)منيم، لكنو أفرده بالّذكر يؤخذ عنو إال حديثو عن أىل المدينة، وسميمان بن بالل
 .كما ذكر الغالبّي، وأيده ابن رجب ىو في روايتو عن غير مشيخة المدينة

 (خ ، د ، س ، ق)زيد بن واقد -  3
 .(ىـ138)زيد بن واقد القرشّي أبو عمر، ويقال أبو عمرو الدمشقّي، توفي سنة 

تدل عبارة الدار قطني . (4)زيد بن واقد، قال فيو شيء في الشاميين: قال الدار قطني في سؤاالت الحاكم لو
وقد أخرج لو أصحاب العمل أحاديث عن . لمحاكم أن زيد بن واقد فيو ضعف عن الشاميين فقط، دون غيرىم

 .(5)الشاميين
 (ع)سفيان بن عيينة - 4

: قال اإلمام أحمد. (ىـ198)سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الياللّي، أبو محمد الكوفّي، توفي عام 
كان حافظًا إاّل أنَُّو كان إذا صار في حديث الكوفيين كان لو غمط كثير، وقد غمط في حديث الحجازيين في "

                                                           
، المعرفة (2/332)، الجرح والتعديل (2/53)، التاريخ الكبير (3/270)تاريخ ابن معين رواية الدوري : راجع ترجمتو في (1)

، تيذيب (2/354)، تيذيب الكمال (158/ص)، سؤاالت أبي عبيد اآلجري ألبي داود (6/85)، الثقات (3/23)والتاريخ 
 (.1/98)، التقريب (1/185)التيذيب 

، (2/15)، الضعفاء لمعقيمي (8/224)، الثقات (3/354)، الجرح والتعديل (3/174)التاريخ الكبير : راجع ترجمتو في (2)
  (.190/ص)، تقريب التيذيب (3/101)، تيذيب التيذيب (8/163)، تيذيب الكمال (3/34)الكامل 

 .ىمام/ ت  (776 – 2/775)شرح عمل الترمذي البن رجب  (3)
، معرفة (3/574)، الجرح والتعديل (112/ص)، تاريخ ابن معين رواية الدارمي (3/407)التاريخ الكبير : ترجمتو في (4)

، (3/367)، تيذيب التيذيب (10/108)، تيذيب الكمال (1/210)، سؤاالت الحاكم (6/313)، الثقات (387/ص)الثقات 
 (.3/512)، لسان الميزان (224/ص)التقريب 

(. 1/440)راجع عمل ابن أبي حاتم  (5)
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وقد ذكر أصحاب . وفي قول اإلمام أحمد َجرٌح البن عيينة في حديثو عن الكوفيين والحجازيين. (1)"أشياء
وبالنَّظر في أسانيدىا إلى شيخ ابن عيينة . العمل البن عيينة جممة من أحاديثو نبيوا عمى أنَّو أخطأ ووىم فييا

 .(2 )أجده إمَّا أن يكون كوفيًا أو حجازياً 
 (ع)عبد السالم بن حرب -  5

: قال العجميّ . (ىـ187)عبد السالم بن حرب بن سمم النيدّي المالئّي، أبو بكر الكوفي الحافظ ، توفي سنة 
قدم الكوفة يوم مات أبو إسحاق السَّبيعي؛ وىو عند الكوفيين ثقة ثبت، والبغداديون يستنكرون بعض الحديث 

ثقة : "وفي رواية البن معين". كان بو ضعف في الحديث، وكان عسرا: "قال ابن سعد. والكوفيين أعمم بو
وقد قال اإلمام أحمد فيما رواه عن ابنو عبد . فتضعيف البغداديين لو ألسباب خفية . (3 )"والكوفيون يوثقونو

وقيل البن المبارك : "قال" . كنا ننظر من عبد السالم شيئًا كان ال يقول حدثنا إال في حديث، أو حديثين"اهلل 
".  ما تحممني رجمي إليو: في عبد السَّالم، فقال

 
 
 
 
 (ع)عمي بن ربيعة - 6

في الكوفيين : "قال الُبخاريّ . عمي بن ربيعة بن نضمة الوالي األسدّي ويقال البجمّي أبو المغيرة الكوفيّ 
ففي تقييد وتخصيص البخاري لعمي بن ربيعة أنَّو في الكوفيين منقطع، جرح مكانّي عن أىل . (4)"منقطع

واهلل . فقد تكون روايتو عن غير الكوفيين ال يكون فييا انقطاع. إقميم؛ فمعل ىذا ُيخرج مافي الكوفة عن غيرىا
 . وىو كوفيّ " روى عنو العالء بن صالح منقطع"أنو : 5وقد ذكر ابن حجر في التيذيب. أعمم

المطمب الثاني 

                                                           
، تاريخ بغداد (6/403)، الثقات (4/225)، الجرح والتعديل (1/417)، معرفة الثقات (4/94)التاريخ الكبير : ترجمتو في (1)
، (1/268)، المغني (1/449)، الكاشف (8/380)، السير (1/262)، تذكرة الحفاظ (11/177)، تيذيب الكمال (9/170)

المعرفة والتاريخ : ، وانظر(245/ص)، التقريب (4/104)، تيذيب التيذيب (186/ص)، جامع التحصيل (3/246)الميزان 
 (.2/776)، شرح عمل الترمذي البن رجب (2/98)لمفسوي 

 (.1/74)انظر عمل ابن أبي حاتم  (2)

، الميزان (18/66)، تيذيب الكمال (6/47)، الجرح والتعديل (2/94)، معرفة الثقات (6/66)التاريخ الكبير : ترجمتو في (3)
، خالصة التذىيب (355/ص)، تقريب التيذيب (6/282)، تيذيب التيذيب (2/913)، التعديل والتجريح (4/347)
 (.238/ص)
، تقريب التيذيب (7/281)، تيذيب التيذيب (20/431)، تيذيب الكمال (6/273)التاريخ الكبير : يراجع ترجمتو في (4)
 (.274/ص)، خالصة التذىيب (401/ص)
(5( )7/281.) 
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  َمن حدث عن أىل مصر أو إقميم فحفظوا وحدث عنو غيرىم فمم يقيموا حديثو

 (ع)زىير بن محمد التيمي - 1
. (ىـ162)زىير بن محمد التيمّي، أبو المنذر الخرسانّي المروزّي، توفي سنة 

ُترى ىذا زىير بن محمد الَّذي : ، ثم قال"الشامّيون يروون عنو أحاديث مناكير: " قال أحمد في رواية األثرم
أمَّا رواية أصحابنا عنو فمستقيمة؛ عبد الرحمن بن ميدي، وأبو عامر، : يروي عنو أصحابنا ؟ ثم قال

وقال ". أحاديث مستقيمة صحاح، وأما أحاديث أبي حفص التنيسي عنو، فتمك بواطيل موضوعة أو نحو ىذا 
ما روى عنو أىل الشام فإنَّو : "وقال الُبخاريّ ". كأن زىير الَّذي روى عنو أىل الشام زىير آخر: "أحمد

محمو الّصدق وفي حفظو سوء، وكان : "وقال أبو حاتم". مناكير، وما روى عنو أىل البصرة فإنو صحيح
حديثو بالشام أنكر ِمن حديثو بالعراق لسوء حفظو فما حدَّث بو ِمن حفظو ففيو أغاليط، وما حدث ِمن كتبو 

فروايتيم عنو " ولعل أىل الشام أخطأوا عميو فإنو إذا حدث عنو أىل العراق: "، قال ابن عدّي "فيو صالح
رواية : "، وقال ابن حجر"روى عنو الشامّيون مناكير: "، قال الذىبيّ "شبو المستقيمة، وأرجو أنو ال بأس بو

وفصل الخطاب في حال رواياتو أن أىل العراق يروون عنو  . (1)"أىل الشام غيره مستقيمة فُضعف بسببيا
أحاديث مستقيمة، وأىل الشام يروون عنو روايات منكرة، وقد بمغ اإلمام أحمد بروايات الشاميين عنو إلى أبمغ 

 ".فتمك بواطيل موضوعو"كما تقدم في قولو . ِمن اإلنكار
فيذا جرح نسبي مقيد برواية أىل إقميم معين عن زىير، وليس الحكم في حقو مطمقًا وىو ثقة متفق عمى 

تخريج حديثو، وما خرج عنو في الصحيحين، فمن روايات أىل العراق عنو إذًا فالتّضعيف يختص بما رواه 
وقد بّين أبو حاتم الرَّازي سبب التباين في الحكم عمى أحاديثو في الشام ذلك بأنَّ أحاديثو . الشاميون عن زىير

بالشام أنكر من حديثو بالعراق لسوء حفظو، وأنَّ ما حدَّث من كتبو فيو صالح، وما حدَّث من حفظو ففيو 
وىو بذلك يشير إلى سبب وىم الشاميين عنو بأنَّو كان ُيحّدثيم ِمن حفظو، بينما حدَّث العراقيين ِمن . أغاليط
 .كتابو

. الحكم في مرويات زىير بن محمد ىو التفصيل فييا، فأىل الشام يروون مقاربة موافقة لمثقات: وعميو نقول
كان يسمم تسميمة واحدة "حديث : ومن األحاديث التي رواىا الشاميين عن زىير. وىذا رأي جميور النقاد فيو

("2) .

                                                           
، تيذيب (3/217)، الكامل (6/337)، الثقات (3/589)، الجرح والتعديل (3/427)التاريخ الكبير : يراجع ترجمتو في (1)

، مشاىير (7/221)، لسان الميزان (217/ص)، التقريب (3/301)، تيذيب التيذيب (3/122)، الميزان (9/411)الكمال 
شرح عمل الترمذي البن رجب : ، وانظر(159/ص)، بحر الدم (2/594)، التعديل والتجريح (185/ص)عمماء األمصار 

 ( .2/683)مصطمحات الجرح والتعديل المتعارضة، لجمال المطيري : وانظر. ط ىمام  (2/777)
ح  (91 – 2/90)"منو أيضًا " ، كتاب الصالة، باب ما جاء في التسميم "جامعو"أخرجو من ىذا الطريق الترمذي في  (2)
زىيـــر ابن محمد : وحديث عائشة ال نعرفو مرفوعًا إال من ىذا الوجو، قال محمد بن إسماعيل: ، قال أبو عيسى الترمذي(296)

كأن زىير بن محمد : وقال أحمد بن حنبل: قال محمد. أىل الشام يروون عنو مناكير، ورواية أىل العراق عنو أشبو وأصح
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 (ع)عبد الرحمن بن يزيد بن جابر- 2
ضعيف الحديث، : "قال الفاّلس. (ىـ153)عبد الرحمن بن يزيد بن جابر األزدي أبو عتبة الشامّي، توفي سنة 
دق، روى عنو أىل الكوفة أحاديث مناكير فبيذا يكون الفالس قد جرحو في . (1)"وىو عندىم ِمن أىل الصِّ

 فيما نقمو عنو –لكن لعمو وىم في ذلك، فقد قال الخطيب . بأنَّو روى عنو الكوفيين أحاديث مناكير" الكوفة"
ويقصد عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، . كأنو أشتبو عمى الفاّلس بابن تميم: "معقبًا عمى الفاّلس- ابن حجر 

روى الكوفيون أحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن تمك : "(3)"تاريخو"وقال في . (2)"وىو ضعيف
وقد أكد ىذا ". األحاديث، ولم يكن غير ابن تميم الذي إليو أشار عمرو بن جابر فميس في حديثو منكر

أىل الكوفة يروون عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أحاديث : "(4)الُبخارّي فيما رواه عنو الّترمذي في عممو
نما أرادوا عندي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وىو منكر الحديث، وىو بأحاديثو أشبو منو  مناكير، وا 

وما قالو الُبخارّي قال بو أيضًا الرَّازي فيما رواه عنو ابنو في . بأحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
ال أعمم أحدًا ِمن أىل العراق يحدِّث عنو، :" قال وسمعت أبي  يقول عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. (5)العمل

 وىو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ألنَّ –والَّذي عندي أنَّ الَّذي يروي عنو أبو أسامة، وحسين الجعفي واحد 
أبا أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة خمسة أحاديث، أو ستة أحاديث منكرة ال 
يحتمل أن يحدث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر مثمو وال أعمم أحدًا ِمن أىل الشام، روى عن ابن جابر ِمن 
ىذه األحاديث شيئًا، وأما حسين الجعفي فإنَّو روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي األشعث عن 

أفضل األيام يوم الجمعة فيو الصعقة، وفيو النفخة، : " في يوم الجمعة أنو قالأوس بن أوس عن النبي 
وأما عبد الرحمن بن يزيد بن تميم . وىذا حديث منكر ال أعمم أحدًا رواه غير حسين الُجعفي. (6)..."وفيو كذا 

 .ىـ1". فيو ضعيف الحديث، وعبد الرحمن بن يزيد ابن جابر ثقة
 (ع)عمي بن المبارك - 3

                                                                                                                                                                                           
، (1/148)راجع عمل ابن أبي حاتم . الذي كان وقع عندىم ليس ىو ىذا الذي يروي عنو بالعراق؛ كأنو رجل آخر قمبوا اسمو

(. 171/ 14)العمل الواردة 
، تاريخ دمشق (10/12)، تاريخ بغداد (7/81)، الثقات (5/299)، الجرح والتعديل (2/90)معرفة الثقات : ترجمتو في (1)
، تقريب التيذيب (6/266)، تيذيب التيذيب (1/648)، الكاشف (1/183)، تذكرة الحفاظ (18/5)، تيذيب الكمال (36/98)
 (.7/285)، لسان الميزان (353/ص)
 (.6/266)تيذيب التيذيب : انظر (2)
 (.10/212)تاريخ بغداد  (3)
 (.392/ص)عمل الترمذي لمقاضي أبو طالب  (4)
(5( )1/197.) 
، كتاب الصالة، باب اإلجابة أية ساعة ىي في يوم الجمعة "سننو"ىذا الحديث أخرجو من ىذا الطريق أبو داود في  (6)
، كتاب الجمعة، باب "سننو"، والنسائي  في (1531)ح  (2/88)، وفي كتاب الوتر، باب في االستغفار (1047)ح (1/275)

ح  (1/524)، كتاب الجنائز، باب ذكر وفاتو ودفنو "سننو"، وابن ماجو في (1374)ح  ( 3/91)إكثار الصالة عمى النبي 
(1636.) 
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سمعت : حدثنا محمد بن عبد اهلل بن عمار قال: "قال يعقوب الفسويّ . عمي بن المبارك الُينائّي البصريّ 
كان لو كتابان، أحدىما سمعو، واآلخر لم يسمعو ، : يحيى بن سعيد القطان، وذكر عمي بن المبارك فقال

وقال عبد اهلل بن ". فأما ما رويناه نحن عنو فمما سمع، وأما ما رواه الكوفيون عنو فالكتاب الذي لم يسمع
كانت : كيف سماعو ِمن يحيى بن أبي كثير؟ قال: ثقة، قمت: كيف عمي بن المبارك؟ قال: قمت ألبي: "أحمد

كان عند عمي بن المبارك : "وقال أبو داود السجستانيّ ... ". عنده كتب، بعضيا سمعيا وبعضيا عرض 
كيف تعرف كتاب اإلرسال، : كتابان عن يحيى بن أبي كثير كتاب سماع وكتاب إرسال، فقمت لعباس العنبريّ 

وكان الناس يكتبون : الذي عند وكيع عن عمي عن يحيى عن عكرمة، قال ىذا من كتاب اإلرسال، قال: فقال
ثقة كان لو عن يحيى بن أبي كثير كتابان أحدىما سماع واآلخر إرسال، : وقال ابن حجر. كتاب السماع

 . (1)فحديث الكوفيين عنو فيو شيء
، ففي روايتيم عن عمي بن المبارك فييا (الكوفيون )إذن الجرح المقيد ىنا في رواية بعض أىل إقميم عنو وىم 

إال أن العنبرّي قد حدد لنا الذي روى ِمن الكوفيين . شيء، وذلك أنيم رووا عنو ِمن الكتاب الذي لم يسمعو
، واألحاديث التي عند "وكيع "عن عمي ابن المبارك من الكتاب الَّذي لم يسمعو من يحيى بن أبي كثير ىو 

لذا كانت . وكيع عن عمي من الكتاب الذي لم يسمعو، ىي ما رواه يحيى ابن أبي كثير عن عكرمة فقط
رواية البصريين عن عمي بن المبارك أشير من رواية الكوفيين عنو، حيث لم يذكر المزي في تيذيب 

وكيعًا وأبا نعيم الفضل بن دكين، وزيد ابن : في تالميذ عمــي بن المبارك ِمن الكوفيين إال ثالثة (2)الكمال
. الحسن األنماطيّ 

 
 
 (ع)" ابن أبي ذئب " محمد بن عبد الرحمن - 4

محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، واسمو ىشام بن شعبــة ابن عبد اهلل بن أبي قيس 
 يعني أنَّو صحيح – أن سماع الحجازيين منو (3)وذكر مسمم في كتاب التمييز. (ىـ159)المدني، توفي سنة 

نجد أنَّ في . (4) يعني بالعراق–ولعمو كان يمقن فيتمقن : ، قال"وفي حديث العراقيين عنو وىم كبير: " قال–
، وفي حديث العراقيين عنو وىم "العراقيون"قول اإلمام مسمم جرح البن أبي ذئب في رواية أىل إقميم عنو وىم 

 وىو من –ويؤيد ىذا قول الواقدّي : قمت. بأنَّ ابن أبي ذئب في العراق كان يمقن فيتمقن: كبير، وعّمل ىذا

                                                           
، سؤاالت اآلجري (6/295)، التاريخ الكبير (529/ص)، العمل لإلمام أحمد (146/ص)تاريخ ابن معين : راجع (1)
 (.7/213)، ثقات ابن حبان (6/203)، الجرح والتعديل (5/300)، المعرفة والتاريخ لمفسوي (308، 286/ص)
(2( )21/111 - 112.) 
 .ىمام/ ت (2/780)شرح عمل الترمذي البن رجب : وانظر. ت األعظمي (144/ص )(3)
، تيذيب (2/296)، تاريخ بغـداد (7/390)، الثقات (7/313)، الجرح والتعديل (1/152)التاريخ الكبير : راجع ترجمتو في (4)

، (6/229)، ميزان االعتدال (2/194)، الكاشف (7/139)، سير أعالم النبالء (1/191)، تذكرة الحفاظ (25/630)الكمال 
 (.378/ص)، بحر الدم (2/660)، التعديل والتجريح (493/ص)، تقريب التيذيب (9/270)تيذيب التيذيب 
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وبما أنَّو كان يعتمد عمى حفظو، . (1)"كان يحفظ حديثو، ولم يكن لو كتاب: " عن ابن أبي ذئب أنَّوُ –تالميذه 
وبما أنَّ وفاتو . وليس لو كتاب؛ فمعل الحجازيين سمعوا منو في أول عمره قبل أن تضعف قوة حفظو وذاكرتو

كانت بالكوفة، وكان يمقن فيتمقن، فيكون قد قدم العراق في آخر عمره، وقد ضعفت ذاكرتو، وقل حفظو، ولم 
يكن لو كتاب حتى يرجع إليو، ويتثبت، لذا كان يقبل التمقين، وكانت النتيجة سماع الحجازيين منو صحيح، 

 مثااًل بّين فيو الفرق بين من روى عن (2)"التمييز"وقد ذكر مسمم في . وسماع العراقيين منو، وىم كبير وغمط
ابن أبي ذئب من أىل الحجاز، وَمن روى عنو ِمن أىل العراق، مع ترجيحو لرواية الحجازيين عمى رواية 

. العراقيين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الخاتمة 
من أىم النتائج التي توصمت إلييا الباحثة خالل ىذه الجولة العممية الشائقة الرائعة في رياض السنة النبوية 

: ما يمي
إبراز أىمية الّتعميل في معرفة مراتب الرواة جرحًا وتعدياًل والكشف عن العالقة المتينة بين ىذين  -1

 . العممين

 في مناقشة حكميم عمى األحاديث الرواة، يأىمية فيم كالم النقاد في تعميميم لمروايات، والتأن -2
 .مما يعطي الدارسين رؤية واضحة عن التطبيق العممي لعمم العمل، ونقد الرواة والمرويات

أن األئمة النقاد كانوا يولون ىذه المسألة عناية كبيرة، يظير ذلك من تفتيشيم ألصول الرواة،  -3
 .ومقارنة ما ضبطوه في بمد أو زمن معين بما أخطأوا في روايتو في بمد أو زمن آخر

                                                           
 (.9/271)تيذيب التيذيب  (1)
 .ت األعظمي (143/ص )(2)
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وأثره في الراوي والمروي، " التجريح النسبي المقيد بمكان معين أو زمن معين"مراعاة ىذه المسألة -4
. وذلك في الحكم عمى الرواة واألحاديث، وال ريب أن ذلك مسمك ميم من مسالك التعميل

 
 

كما حمدت اهلل في ابتداء والحمد هلل عمى انتياء 
 

جميعيا والستر لمعيوب أسألو مغفرة الذنوب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فيرس المصادر والمراجع

 –م ، مكتبة الرشد 2005- ىـ 1426،  { 1: ط  }االتصال واالنقطاع ، إلبراىيم الالحم ،  -1
 .الرياض 

ىـ ، مؤسسة 1406 {الثانية : ط  }اإليمان البن مندة محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندة ،  -2
 . بيروت –الرسالة 

 تأليف أبي المحاسن يوســــف ابن عبد اليادي –بحر الدم فيمن تكمم فيو اإلمام بمدح أو ذم  -3
ىـ 1413)ك  {األولى : ط  }روحية عبد الرحمن السويفي . المعروف بابن المبرد تحقيق وتعميق د 

 . لبنان –دار الكتب العممية بيروت  (م1992- 
شكر اهلل بن نعمة : ألبي ُزرعة الدمشقي ؛ عبد الرحمن بن عبد اهلل النَّصري ، تحقيــق // التاريخ  -4

 . دمشق –القوجاني ، طبع مجمع المغة العربية 
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أحمد محمد نور سيف / د: يحيى بن معين أبو زكريا ، تحقيق " رواية الدوري " تاريخ ابن معين  -5
 .م ، مركز البحث العممي وأحياء التراث اإلسالمي ، مكة المكرمة 1979- ىـ 1399 { 1: ط  }، 
مام الدنيا أبــي عبد اهلل إسماعيل  -6 التاريخ الكبير ، تأليف الحافظ النقاد شيخ اإلسالم جبل الحفظ وا 

  لبنان –، دار الكتب العممية ، بيروت  (ىـ256/ت)بن إبراىيم الجعفي البخاري 
،  (ىـ463/ت)ألبي بكر ، أحمد بن عمي الخطيب البغدادي  (أو مدينة السالم  )تاريخ بغداد  -7

 . لبنان –دار الكتب العممية ، بيروت 
 {األولى : الطبعة  }التأسيس في فن دراسة األسانيد ، تأليف الدكتور عمر إيمان أيوب عمي ،  -8
 .الرياض -  مكتبة المعارف  (م2001- ىـ 1421): ت 

تذكرة الحفاظ ، لإلمام أبي عبد اهلل شمس الدين محمد الذىبي ، صحح عن النسخة القديمة  -9
المحفوظة في مكتبة الحرم الممكي تحت إعانة وزارة المعارف الحكومية العالية اليندية ، مؤسسة 

 . لبنان ، دار إحياء التراث العربي –التاريخ العربي ، بيروت 
، ل سميمان ابن خمف بن سعد الباجي ، التعديل والتجريح لمن خرج لو البخاري في الجامع  -10

 . الرياض–ىـ دار المواء 1406 1ط،ابو لبابة حسين . تحقيق د

، ضبط  (ىـ852/ت)تقريب التيذيب لمحافظ شياب الدين أحمد بن عمي بن حجر العسقالنـي  -11
 .م ، دار الفكر1995- ىـ 1415 {األولى : الطبعة  }صدقي جميل العطار ، : ومراجعة 

 (ىـ852/ت)تيذيب التيذيب ، لمحافظ شياب الدين أحمد بن عمي بن حجر العسقالني  -12
وبيامشو اإلكمال في ذكر من لو رواية في مسند اإلمام أحمد من الرجال سوى من ذكر في تيذيب 

: ، ويميو  (ىـ855/ت)الكمال ، لمحافظ الثبت أبي المحاسن شمس الدين محمد بن حمزة الُحسيني 
 }صدقي جميل العّطار ، : تقريب التيذيب مطابقًا في ترقيمو لتيذيب التيذيب ، ضبط ومراجعة 

 م ، دار الفكر 1995- ىـ 1415 {األولى : الطبعة 
تيذيب الكمال في أسماء الرجال ، ألبي الحجاج يوسف بن التركي عبد الرحمن المزي  -13
م ، 1980- ىـ 1400{ األولى : الطبعة } بشار عواد معروف ، / د: ، تحقيق  (ىـ742/ت)

 . لبنان –مؤسسة الرسالة ، بيروت 
اإلمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حّبان بن أحمد التميمي البستي : الثقات ، تأليف  -14
{ األولى : الطبعة } إبراىيم شمس الدين تركي فرحان المصطفى ، : ، وضع حواشيو  (ىـ354/ت)

 . لبنان –م ، دار الكتب العممية ، بيروت 1998- ىـ 1419
: ط  }الثقات الذين ُضعِّفوا في بعض شيوخيم ، جمع ودراسة صالح بن حامد الرفاعي ،  -15

 . المدينة المنورة –، دار الخضيري  (ىـ1419) {الثانية 
الحافظ صالح الدين أبي سعيد ابن خميل بن : جامع التحصيل في أحكام المراسيل ، تأليف  -16

} حمـــدي عبد المجيد السمفي ، : ، حّققو وقّدم لو  وخّرج أحاديثو  (ىـ761/ت)كيكمدي العالئي 
 . لبنان –م ، عالم الكتب ، بيروت 1997- ىـ 1417 {الثالثة : الطبعة 
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: الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع ، أحمد بن عمي بن ثابت الخطيب البغدادي ، تحقيق  -17
 . الرياض –مكتبة المعارف - ىـ 1403محمود الطحان ، / د

 الرياض –م ، مكتبة الرشد 2003- ىـ 1424،  { 1: ط  }الجرح والتعديل ، إبراىيم الالحم ،  -18
. 

الجرح والتعديل ، ألبي محمد ، عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن ادريس الرازي التميمي  -19
م ، بمطبعة مجمس دائرة المعارف العثمانية 1953- ىـ 1373{ األولى : الطبعة }  (ىـ327/ت)

 . اليند ، دار الفكر –بحيدر آبادي الدكن 

، ىـ 1426 ،7ط، لمحمد محب الدين الوزير ، خصائص أىل الحديث والسنة وبيان منيجيم  -20
 . دار ابن الجوزي السعودية 

- ىـ 1415،  { 1: ط  }دراسات في الجرح والتعديل، محمد ضياء الرحمن األعظمي،  -21
 . بيروت –م ، عالم الكتب 1995

، تحقيق  (ىـ398/ت)رجال صحيح البخاري ، أحمد بن محمد بن الحسين البخاري الكال باذي  -22
  لبنان–ىـ ، دار المعرفة ، بيروت 1407 {األولى : الطبعة  }عبد اهلل الميثي ، : 

سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديميم ، سميمان بن داود السجستاني  -23
 . المدينة المنورة –ىـ ، مكتبة العموم والحكم 1414،  { 1: ط  }زياد محمد منصور ، : د: ، تحقيق 

ط  }محمد عمي قاسم العمري ، :  سؤاالت أبي عبيد اآلجري ، ألبي داود السجستاني ، تحقيق  -24
 . المدينة المنورة –م ، الجامعة االسالمية 1979- ىـ 1399،  { 1: 

،  { 1: ط  }عبد الرحيم محمد أحمد القشقري ، / د: سؤاالت البرقاني لمدارقطني ، تحقيق  -25
 . باكستان –ىـ ـ كتب خانة 1404

محمد فؤاد : تحقيق  (ىـ275/ت)سنن ابن ماجو ، ألبي عبد اهلل ، محمد بن يزيد القزويني  -26
  لبنان –عبد الباقي ، دار الفكر ، بيروت 

: ، تحقيق  (ىـ275/ت)سنن أبي داود ، ألبي داود سميمان بن األشعث السجستانــي األزدي  -27
  لبنان                        –محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر ، بيروت 

فواز أحمد : تحقيق  (ىـ255/ت)سنن الدارمي ، أبو محمد ، عبد اهلل بن عبد الرحمن الدارمي  -28
 لبنان –ىـ ، دار الكتاب العربي ، بيروت 1407 {األولى : الطبعة  }زمرلي ، خالد السبع العممي ، 

. 
: ، تحقيق  (ىـ303/ت)، ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي " المجتبى " سنن النسائي  -29

 –م ، مكتب المطبوعات االسالمية 1986- ىـ 1406 {الثانيـة : الطبعة  }عبد الفتاح أبو غدة ، 
 حمب

 سير أعالم النبالء ، وبيامشو إحكام الرجال من ميزان االعتدال في نقد الرجال كالىما لإلمام  -30
 ، طبعة كاممة تشتمل عمى سيرة النبي  (ىـ748/ت)شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذىبي 
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أبــي عبد اهلل عبد السالم محمد عمر : ، والخمفاء األربعة ، والجزء المفقود من السيرة ، تحقيق 
 . لبنان–م ، دار الفكر ، بيروت 1997- ىـ 1417 {األولى: الطبعة}عموش ، 

شرح عمل الترمذي، زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد البغدادي الشيير بابن رجب  -31
 –دار العطار لمنشر والتوزيع  (م2001ىـ 1421) {الرابعة : ط }نور الدين عتر ، / الحنبمي، د
 .الرياض 

، تحقيق عبد  (ىـ322/ت)الضعفاء الكبير ، ألبي جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيمي  -32
 –م ، دار الكتب العممية ، بيروت 1984- ىـ 1404 {األولى : الطبعة  }المعطي أمين قمعجي ، 

 .لبنان 
محمود إبراىيم : ، تحقيق  (ىـ301/ت)الضعفاء والمتروكين لمنسائي ، أحمد بن شعيب النسائي  -33

 . حمب –ىـ ، دار الوعي 1369 {األولى : الطبعة  }زايد ، 
طبقات الحفاظ ، لإلمام الحافظ الشيخ أبي الفضل جالل الدين عبد الرحمن السيوطي  -34
 . بيروت –ىـ ، دار الكتب العمميــــة 1403{ األولى : الطبعة } ،  (ىـ911/ت)

 . بيروت –الطبقات الكبرى البن سعد ، دار بيروت لمطباعة والنشر  -35
/ د: ، تحقيق  (ىـ852/ت)طبقات المدلسين ، ألبي الفضل أحمد بن عمي بن حجر العسقالني  -36

 –م ، مكتبة المنار ، عمان 1983- ىـ 1403 {األولى : الطبعة  }عاصم بن عبد اهلل القربوتي ، 
 .األردن 

/ عمل األخبار ومعرفة رواة اآلثار ألبي حاتم بن حّبان الُبستي استخرجيا ورتبيا وعمق عمييا د  -37
: ط  }يحيى بن عبد اهلل البكري الشيري استاذ الحديث وعمومو المساعد بكمية المعممين بأبيا ، 

 . الرياض –مكتبة الرشد  (م2001- ىـ 1422) {األولى 
صبحي : عمل الترمذي الكبير ، لإلمام الترمذي ، ترتيب أبي طالب القاضـي ، تحقيق  -38

ىـ ، عالم 1409 {األولى : الطبعة  }السامرائي ، أبو المعاطي النوري ، محمود محمد الصعيدي ، 
 . لبنان –الكتب ، مكتبة النيضة العربية ، بيروت 

عمل الحديث ، البن أبي حاتم أبي محمد عبد الرحمن بن محمد إدريس بن ميران الرازي  -39
 . لبنان –ىـ ، دار المعرفة ، بيروت 1405محب الدين الخطيب ، : ، تحقيق  (ىـ327/ت)

عمل الحديث لإلمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن اإلمام الُحّجة أبي حاتم محمد بن إدريس  -40
الرازي ، قرأه وعارضو بأصولو الخطية وعّمق عميو محمد بن صالح ابن محمد الّدباسي ، قدم لو 

 . الرياض –الرشد  (م2003ىـ 1424) {األولى : ط  }إبراىيم بن عبد اهلل الالحم / فضيمة الشيخ 
عمل الحديث ومعرفة الرجال والتاريخ لإلمام الكبير الحجة أبي الحسن عمـي ابن المديني  -41

األولى : ط } قرأه ودرسو وعمق عميو أبو عبد اهلل مــــازن ابن محمد السرساوي  (ىـ234)المتوفي سنة 
 . الرياض – المممكة العربية السعودية –دار ابن الجوزي  (ىـ1426)، ك  {
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التكممة مع " العمل لإلمام الحافظ أبي الحسن عمي بن عمر بن أحمد بن ميدي الدارقطني  -42
محمـــد ابن صالح ابن محمد الدباسي / عارضو بأصولو الخطية وعّمق عميو " الفيارس العامة لمكتاب 

  الرياض–دار بن الجوزي (ىـ1427) {األولى : ط  }، 
الكاشف لمن لو رواية في الكتب الستة ، لإلمام شمس الدين أبي عبد اهلل محمد ابن أحمد  -43

م ، دار القبمة لمثقافة 1992- ىـ 1413{ األولى : الطبعة } ،  (ىـ748/ت)الذىبي الدمشقي 
 .اإلسالمية ، مؤسسة عموم القرآن ، ج المممكة العربية السعودية 

الكامل في ضعفاء الرجال ، ألبي أحمد عبد اهلل بن عدي بن عبـــد اهلل ابن محمد الجرجاني  -44
م ، دار الفكر ، 1988ىـ  1409{ الثالثة : الطبعة } يحيى مختار غزاوي ، : ، تحقيق  (ىـ365/ت)

 . لبنان –بيروت 
أبو عبد اهلل : الكفاية في عمم الرواية ، أحمد بن عمي بن ثابت الخطيب البغدادي ، تحقيق  -45

 . المدينة المنورة –السورقي ، إبراىيم حمدي المدني ، المكتبة العممية 
}   (ىـ852/ت)لسان الميزان ، ألبي الفضل أحمد بن عمي بن حجر العسقالني الشافعي  -46

 اليند ، مؤسسة األعممي –م ، دائرة المعارف النظامية 1986- ىـ 1406 {الثالثة : الطبعة 
 . لبنان –لممطبوعات ، بيروت 

- ىـ 1408) {األولى : الطبعة  } – تأليف قاسم عمي سعد –مباحث في عمم الجرح والتعديل  -47
 .بيروت - دار البشائر اإلسالمية  (م1988

 . مصر–، مؤسسة قرطبة  (ىـ241/ت)مسند أحمد ، ألبي عبد اهلل أحمد بن حنبل الشيباني  -48
 (ىـ354/ت)مشاىير عمماء األمصار ، ألبي حاتم ، محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي  -49

 . لبنان –م ، دار الكتب العممية ، بيروت 1959فاليشيمر ، / م: ، تحقيق 
 .  الرياض –م ، دار طيبة 1986- ىـ 1406،  { 2: ط  }مصطمح الحديث ، البن عثيمين ،  -50
ك  {األولى : ط  } تأليف الدكتور جمال اسطيري –مصطمحات الجرح والتعديل المتعارضة  -51
 . الرياض –دار أضواء السمف  (م2005- ىـ 1425)

المصنف ، لمحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن ىمام الصنعاني ، ومعو كتاب الجامع لإلمام معمر  -52
 }حبيب الرحمن األعظمي ، : بن راشد األزدي ، رواية اإلمام عبد الرزاق الصنعانـي ، تحقيق 

 .م ، المكتب االسالمي 1983- ىـ 1403 {الثانية : الطبعة 
ىـ 1419خميل المنصور ، : المعرفة والتاريخ ، أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي ، تحقيق  -53
 . بيروت –م ، دار الكتب العممية 1999- 

،  (ىـ748/ت)المغني في الضعفاء ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذىبي  -54
 نور الدين عتر : تحقيق 

،  (ىـ748/ت)من تكمم فيو ، ألبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذىبي  -55
 . الزرقاء –ىـ ، مكتبة المنار 1406 {األولى : الطبعة  }محمد شكور أمرير المياديني ، : تحقيق 
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- ىـ 1425)،  { 1: ط  }بشير عمي عمر ، / منيج اإلمام أحمد في إعالل األحاديث ، د -56
 . الرياض –، وقف السالم الخيري  (م2005

/ منيج اإلمام أحمد في التعميل وأثره في الجرح والتعديل من خالل كتابو العمل ومعرفة الرجال د -57
: ط  }حمزة عبد اهلل المميباري / محمد عبد النبي ، تقديم د/ أبو بكر بن الطيب كافي ، إشراف د

 . لبنان –م دار ابن حزم بيروت 2005- ىـ 1426 –ت  {األولى 
: ، تحقيق  (ىـ748/ت)ميزان االعتدال في نقد الرجال ، شمس الدين محمد بن أحمد الذىبــي  -58

م ، دار 1995 {األولى : الطبعة  }الشيخ عمي محمد معوض ، والشيخ عادل أحمــــد عبد الموجود ، 
 .   لبنان –الكتب العممية ، بيروت 

 {األولى : ط  }عبد الكريم الوريكات .  د –الوىم في روايات مختمفي االمصار ، تأليف  -59
 . الرياض –مكتبة أضواء السمف  (م2000- ىـ 1420)
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